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About College 

 

Why is it worth studying at College of Management “Edukacja”? The choice is enormous but the „Education” is the only one. See for yourself that it 

is worth studying with us. 

 

What sets us apart, or 14 strong points: 

 High scholarships = studies for free. For scholarships is invested every year about 2 millions. Someone will give more? 

 Psychological Assistance Center. It is said that a study period is the best time of life, but even at that time a man can overwhelm everyday problems. 

Fortunately, it is no longer ashamed to ask for help, and we have it at the highest level. 

 Educational Express. Normal college students to complete additional graduate and postgraduate studies must devote three years and a lot of money. 

You would last for two years and an additional 80 zł per month! 10 months and save a lot of cash. 

 Virtual Dean’s Office. Most of the cases you can sort out  on-line. It’s called convenience and time saving. Lesson plans, assessment, important 

information and many other facilities 24 hours a day via the Internet. 
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 Experience. Already 14 years educating outstanding specialists in eight areas. Our strength is in happy students and excellent staff  from many 

renowned universities in the country and abroad. 

 Social Responsibility – creating the university of equal opportunities. We believe that everyone deserves a good study conditions regardless of 

physical ability, background or wealth. Have adjusted our buildings for the disabled, so that all students can enjoy the same comfort. 

 Comfort. We offer 78 classrooms and several large lecture halls equipped with modern computer and multimedia equipment. 

 Wide choice. From this year we offer up to 8 exciting faculties. Everyone can find the perfect studies for himself. 

 The world does not end on master studies. For all the ambitious students we’ve prepared for additional education up to 31 postgraduate degree 

programs. It’s called choice! 

 Student’s Life. After the lectures we relax and take handfuls of life. Student’s Government organizes many memorable events in the best clubs in 

Wroclaw. Full integration and great fun guaranteed. 

 We are simply the best! Every day we are working to be the leading non-state university in Wroclaw. More than 10,000 graduates are the best 

recommendation. Our biggest successes are the successes of our students. We are proud of you. 

 

Departments and Faculties 

Departments 
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College of Management Edukacja has 5 Departments: 

 Management Faculty in Wrocław 

 Tourism Faculty in Kłodzko 

Our fields of studies: 

 Management (BA, MBA) 

 Computer Sciences (BA eng.) 

 Pedagogy 

 Art therapy 

 Eng 

 

 

Informacje o studiach 

 

WSZ „Edukacja” ma długoletnie tradycje w kształceniu specjalistów w zakresie: 

 zarzadzania, 

 pedagogiki, 

 informatyki. 

  

Studentem WSZ „Edukacja” może zostać każda osoba posiadająca świadectwo dojrzałości (studia I stopnia) lub dyplom ukończenia studiów 

pierwszego stopnia (studia II stopnia). Nauka w szkole jest odpłatna. 

Studia I stopnia w zależności od wybranego kierunku trwają:  

 licencjackie 3 lata (6 semestrów); 

 inżynierskiej 3,5 letnie (7 semestrów).  

Kończąc studia I stopnia absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz uzyskuje tytułu licencjata lub inżyniera.  

Studia II stopnia – uzupełniające magisterskie – trwają 2 lata (4 semestry).  

http://www.wroclaw.pl/index.dhtml
http://www.klodzko.pl/klodzko/klodzko_15/index.php?option=com_content&view=article&id=273&Itemid=236
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Kończąc studia II stopnia absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów oraz uzyskuje tytułu magistra.  

Studia I stopnia 

 

 Filologia angielska 

Specjalności: Filologia angielska (specjalizacja nauczycielska), Translatoryka i język biznesu 

Kierunek filologia angielska nauczany w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” to interdyscyplinarne studia, po ukończeniu których 

absolwent otrzymuje tytuł licencjata filologii oraz uprawienia do nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych. Absolwent posiada 

ponadto umiejętności przekładu pisemnego oraz ustnego, a także podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zastosowania języka 

angielskiego w biznesie. Perfekcyjna znajomość najważniejszego języka współczesnego świata w bardzo dużym stopniu ułatwia znalezienie 

pracy nie tylko w szkolnictwie i nie tylko w Polsce. Anglistyka to prawdziwe okno na świat. 

Program studiów anglistycznych w naszej Uczelni obejmuje wszystkie przedmioty kształcenia filologicznego, poszerzone o przedmioty 

kształcenia nauczycieli oraz o liczne kursy z zakresu tłumaczeń i języka biznesu. 

Kształcimy nowoczesnych, otwartych i innowacyjnych tłumaczy i nauczycieli języka angielskiego, którzy – dzięki swojej interdyscyplinarnej 

wiedzy oraz nabytym podczas studiów umiejętnościom językowym i dydaktycznym – potrafią nauczać w interesujący, kreatywny oraz 

motywujący sposób. Oprócz tego, dzięki swojej wiedzy i umiejętnościom nabytym w czasie studiów w naszej Uczelni, mogą oni znaleźć pracę 

jako tłumacze, specjaliści ds. kontaktów międzynarodowych itp. 

 

 Informatyka 

Specjalności: Systemy i sieci komputerowe, Grafika komputerowa 

Wykształcenie informatyczne jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, a branża IT od lat znajduje się w czołówce 

najlepiej opłacanych branż. Jest to szczególnie widoczne we Wrocławiu, w którym swoje oddziały mają takie firmy jak IBM, Nokia Siemens 

http://wszedukacja.pl/wroclaw/studia-i-stopnia/kierunki/filologia-angielska/
http://wszedukacja.pl/wroclaw/studia-i-stopnia/kierunki/informatyka/
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Networks, Tieto, Capgemini, Volvo IT czy Credit Suisse. W każdym z nich zatrudnienie znajdują setki bądź tysiące specjalistów IT – 

programistów, architektów, konsultantów, administratorów. W trudnych czasach spowolnienia gospodarczego IT jest jedną z niewielu branż, 

gdzie popyt na rynku pracy stale rośnie. 

Staramy się wychodzić tym potrzebom naprzeciw. Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” może pochwalić się wysokim poziomem kształcenia 

na kierunku Informatyka, kadrą, która prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą, oraz nowoczesnym wyposażeniem, zakupionym dzięki 

dofinansowanemu z UE kierunkowi Informatyka:Grafika komputerowa. 

Działalność naukowo-badawcza Katedry Informatyki to w ostatnich latach ponad 200 publikacji naukowych, organizacja i współorganizacja 

kilku konferencji (w tym międzynarodowych) i szereg programów badawczych, związanych, poza informatyką, z takimi dziedzinami, jak: 

psychologia, ekonomia, zarządzanie, socjologia, dziennikarstwo, turystyka czy transport. 

Specjalności oferowane w ramach kierunku: 

 Technologie internetowe 

 Systemy i sieci komputerowe 

 Grafika komputerowa 

 

 Pedagogika 

Specjalności: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna, Terapia pedagogiczna 

Kierunek Pedagogika został przygotowany przez zespół specjalistów WSZ „Edukacja” w taki sposób by przekazać wiedzę wspartą 

umiejętnościami praktycznymi i tym samym wzmocnić pozycję przyszłych absolwentów na rynku pracy. 

Oprócz bogatego instrumentarium metodycznego absolwent będzie dysponował również podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-

filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu zjawisk edukacyjnych; kształcenia, 

wychowania i pracy opiekuńczej oraz do kształtowania własnego rozwoju zawodowego. Uzyska rozbudowane umiejętności w zakresie 

http://wszedukacja.pl/wroclaw/studia-i-stopnia/kierunki/pedagogika/
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komunikacji, począwszy od komunikacji społecznej przez negocjacje i mediacje aż po biegłość w porozumiewaniu się w jednym z powszechnie 

używanych języków nowożytnych. 

Absolwenci Pedagogiki we Wrocławiu będą mogli pracować miedzy innymi: 

•    w świetlicach środowiskowych i  terapeutycznych, 

•    domach pomocy społecznej, 

•    placówkach wychowawczych i interwencyjnych, 

•    domach kultury, 

•    galeriach, 

•    biurach wystaw, 

•    muzeach, 

•    instytucjach i firmach organizujących czas wolny, 

•    oraz wielu innych organizacjach pozarządowych. 

Tak szeroki wachlarz możliwości zapewni wiedza zdobyta pod kątem najlepszych wykładowców oraz  rozbudowany program praktyk 

zawodowych.  

Po ukończeniu studiów pracują w różnego rodzaju firmach, instytucjach państwowych, samorządowych, zajmują się turystyką i animacją 

wolnego czasu, zarządzaniem branżą turystyczną, promocją produktu turystycznego oraz innymi zawodami, związanymi z działalnością 

najprężniej rozwijającej się branży, jaką jest turystyka. To bardzo ważne że w naszej uczelni absolwenci kierunku „turystyka i rekreacja” będą 

mogli kontynuować studia magisterskie na kierunku zarządzanie i uzyskać stopień magistra!!! Wydział Turystyki w Kłodzku Wyższej Szkoły 

Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu, ma już ponad 1100 absolwentów! Wszystkie wydziały uczelni ukończyło już 12.000 absolwentów. 

 

 Zarządzanie 

Specjalności: Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), Logistyka w zarządzaniu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, 

Rachunkowość w zarządzaniu 

http://wszedukacja.pl/wroclaw/studia-i-stopnia/kierunki/zarzadzanie/
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Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych 

dyscyplin. 

Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak: 

 znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą; 

 działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej; 

 znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi; 

 wiedza na temat badania rynku; 

 umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej; 

 znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji; 

 ogólna wiedza z zakresu marketingu; 

 zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne; 

 płynne posługiwanie się językami obcymi. 

Specjalności oferowane w ramach kierunku: 

 Zarządzanie Przedsiębiorstwem 

 Rachunkowość i Zarządzanie Finansami 

 Psychologia w Zarządzaniu 

 Logistyka w Zarządzaniu 

 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 

 Zarządzanie Sprzedażą 

 

 Zarządzanie 

http://wszedukacja.pl/wroclaw/studia-ii-stopnia/kierunki/zarzadzanie-2/
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Specjalności: Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR), Logistyka w zarządzaniu, Zarządzanie przedsiębiorstwem, 

Rachunkowość w zarządzaniu 

Studia na kierunku Zarządzanie pozwalają studentom przyswoić wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, zarządzania oraz pokrewnych 

dyscyplin. 

Absolwenci Zarządzania posiadają uniwersalne umiejętności, takie jak: 

 znajomość i umiejętność wykorzystania nowoczesnych technik zarządzania i kierowania firmą; 

 działanie na wolnym rynku podporządkowanym standardom Unii Europejskiej; 

 znajomość źródeł prawa i umiejętność posługiwania się nimi; 

 wiedza na temat badania rynku; 

 umiejętność analizy i planowania działalności rynkowej; 

 ogólna wiedza z dziedziny marketingu; 

 znajomość nowych technik i technologii w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji; 

 zdolności interpersonalne, komunikacyjne i negocjacyjne; 

 płynne posługiwanie się językami obcymi. 

 
Strategia uczelni 

Strategia umiędzynarodowienia Uczelni na potrzeby wniosku programu Erasmus 

 

Wyższa Szkoła Zarządzania „Edukacja” (WSZ Edukacja) podejmuje działania konieczne do stania się  nowoczesną placówką naukową, 

edukacyjną i szkoleniową, wykorzystującą potencjał korporacji edukacyjnej: Uczelni i Ośrodka Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego – 

Synergy Trainings. Zróznicowane i atrakcyjne programy studiów ukierunkowane są na współpracę międzynarodową oraz wspieranie rozwoju 

społeczno-gospodarczego regionu. Priorytetem Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu jest zintensyfikowanie współpracy 

międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i wymiany doświadczeń dydaktycznych. Dążymy do tego poprzez 

zwiększanie mobilności studentów, pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych oraz pozyskiwaniu instytucji partnerskich 
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współpracujących z WSZ „Edukacja”  w ramach programu Erasmus. Prace badawczo-naukowe będą wspierane przez umowy międzynarodowe 

oraz porozumienia z zagranicznymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi. Przy wyborze partnerów WSZ Edukacja będzie się kierowała przede 

wszystkim: 

 własnymi celami i zadaniami badawczymi, 

 celami i zadaniami badawczymi zagranicznych ośrodków badawczych, 

 możliwością tworzenia wspólnych badań i programów studiów, 

 zainteresowaniami naukowo-dydaktycznymi studentów i pracowników. 

Zakładamy, że w dalszym ciągu będzie kontynuowana współpraca z Uczelniami i instytucjami, z którymi wcześniej nawiązaliśmy kontakty w 

ramach programu Erazmus.   Szczególny nacisk kładziony będzie na współpracę z uczelniami z Republiki Czeskiej (ze względu na plany 

powołania do życia wydziału Zarządzania WSZ Edukacja). Planujemy również intensyfikację kontaktów z uczelniami i instytucjami z 

pozostałych krajów Unii Europejskiej, ale i także ze Stanów Zjednoczonych i krajów z Europy Wschodniej ze względu na duże zainteresowanie 

ofertą edukacyjną WSZ Edukacja z ich strony. Aktualnie ponad 100 pracowników naukowo-dydaktycznych z wyżej wymienionych krajów 

współpracuje z WSZ Edukacja w ramach: 

 wspólnych projektów badawczych i dydaktycznych,  

 komitetów naukowych i recenzyjnych wydawnictw związanych z WSZ Edukacja, 

 organizowanymi przez Uczelnię konferencjami i seminariami międzynarodowymi. 

W najbliższych latach planowane jest zwiększenie zatrudnienia młodszej kadry naukowo-dydaktycznej oraz zwiększenie mobilności wśród 

studentów studiów licencjackich. W strategii umiędzynarodowienia Uczelni zawierają się cele takie jak: 

1. Rozwój badań naukowych realizowanych poprzez: 

 interdyscyplinarność badań i współpracę z różnymi ośrodkami kształcenia,  

 powoływanie zespołów badawczych z różnych części świata, 

 organizacja wspólnych konferencji naukowych,  

 wymiana pracowników i studentów, jak również włączanie studentów w działalność badawczo-rozwojową, 

 wykorzystanie wyników badań naukowych przy tworzeniu programów studiów i doskonaleniu oferty kształcenia, m.  innymi poprzez 

upowszechnianie i wdrażanie wyników badań pracowników naukowych w procesie dydaktycznym 

2. Doskonalenie jakości kształcenia  poprzez: 

 wymiana międzynarodowa studentów i pracowników Uczelni i zastosowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań poznanych w toku 

zdobywania doświadczeń zagranicznych,  
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 rozwijanie kompetencji osobistych i zawodowych pracowników i studentów w procesie mobilności poprzez udział w konferencjach, 

seminariach, szkoleniach i wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym, 

 wspieranie osób prowadzących badania o międzynarodowym zasięgu poprzez dofinansowywanie badań i wyjazdów naukowo-

dydaktycznych, 

 -doskonalenie wewnętrznego systemu oceny pracowników (ewaluacja osiągnięć naukowo-dydaktycznych kadry), 

 systematyczny monitoring osiągnięć studentów i pracowników,  

 wspieranie działań innowacyjnych,  

 dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy (poprzez monitorowanie i badania rynku pracy w kraju i w Unii Europejskiej 

oraz współpracę z pracodawcami w ramach międzynarodowych projektów badawczych), 

 doskonalenie systemu obsługi studenta, także pod kątem dostosowywania oferty do osób ze specjalnymi potrzebami (rozwój i 

doskonalenie systemów informacyjnych zarządzania Uczelnią), 

3. Współpraca z otoczeniem: 

 współpraca z uczelniami i instytucjami publicznymi orazi niepublicznymi, 

 współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się szerzeniem nauki, edukacji i kultury, 

 organizowanie przedsięwzięć naukowych, edukacyjnych, kulturalnych otwartych dla społeczeństwa miasta i regionu. 

4. Profesjonalne zarządzanie Uczelnią: 

 wdrażanie Strategii Rozwoju Uczelni, 

 poprawa efektywności pracy administracji centralnej, wydziałowej i innych jednostek organizacyjnych Uczelni, 

 usprawnienie systemu zarządzania systemami i finansami Uczelni. 

5. Rozwój infrastruktury 

 rozbudowa i modernizacja bazy lokalowej i dydaktycznej Uczelni, 

 pozyskiwanie funduszy na rozwój Uczelni. 

 

Strategia dotycząca organizacji i wdrażania projektów dotyczących nauczania i szkolenia  

w odniesieniu do projektów w ramach LLP 

 

Jednym z najważniejszych celów Uczelni w strategii dotyczącej działalności dydaktycznej  

i naukowo-badawczej jest doskonalenie jakości kształcenia poprzez czynny udział kadry naukowej i administracyjnej w wymianie zagranicznej. 
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Kluczową rolę pełnią międzynarodowe badania naukowe, prowadzone w różnych układach organizacyjnych, realizowane w ramach 

poszczególnych katedr lub innych jednostek organizacyjnych uczelni, przy czym mają one charakter działań indywidualnych (badania własne) 

lub zbiorowych (badania zespołowe). Tworzone są międzykatedralne i międzyuczelniane zespoły badawcze, w których uczestniczą pracownicy 

naukowi z innych uczelni krajowych i zagranicznych współpracujących z WSZ Edukacja.  Wspólne projekty dydaktyczne i badawczo-

rozwojowe są realizowane poprzez: 

 organizowanie konferencji i seminariów naukowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym, 

 publikowanie prac naukowych (monografii, artykułów w czasopismach naukowych oraz prac dydaktycznych (podręczników 

akademickich i sylabusów),  

 wymianę pracowników w zakresie wyjazdów szkoleniowych i dydaktycznych oraz naukowych i wdrażanie doświadczeń i innowacyjnych 

rozwiązań zdobytych zagranicą, 

 wspólne projekty badawcze o charakterze międzynarodowym i międzykulturowym,  

 seminaria i wizyty przygotowawcze dla rozwoju infrastruktury i zarządzania Uczelnią (tygodnie międzynarodowe, warsztaty, wykłady, 

szkolenia dla pracowników administracyjnych i naukowych), 

 realizowanie wspólnych projektów badawczych mających na celu doskonalenie oferty Uczelni przez projektowanie międzynarodowych 

programów studiów, 

 rozpoznawalność i uznawalność międzynarodowych osiągnięć naukowych i dydaktycznych w procesie ewaluacji zawodowej 

pracowników. 

 

Spodziewane wpływ uczestnictwa w programie na modernizację instytucji na podstawie 5 priorytetów edukacji wyższej 

 

Udział w programie Erasmus jest jednym z najważniejszych działań w zakresie internacjonalizacji uczelni. Jednym z priorytetów WSZ Edukacja 

jest wspieranie i promowanie mobilności pracowników i studentów przy wsparciu organizacyjnym, merytorycznym i finansowym programu. 

Umiędzynarodowienie Uczelni wiąże się z podwyższaniem poziomu wykształcenia jej beneficjentów, zwiększeniem zatrudnialności i 

elastyczności oraz rozwojem kluczowych kompetencji dla rynku pracy. Udział Uczelni w programie Erasmus dzięki rozpoznawalności i 

efektywności programu w zakresie rozwoju Uczelni, jej pracowników i studentów sprzyja poszukiwaniu partnerów zagranicznych dla wspólnych 

celów dydaktycznych, badawczo-rozwojowych. Wpływa również na zwiększenie szans zawodowych i rozwoju osobistego studentów 

(absolwentów).  
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Jednym z ważniejszych celów współczesnego kształcenia jest jakość i przydatność wiedzy na europejskim rynku pracy. Dlatego w strategii 

Uczelni podkreślana jest praca nad doskonaleniem programów studiów, wykorzystanie w tym celu wyników badań naukowych, wymiana 

doświadczeń i rozwiązań z partnerami zagranicznymi, ciągły monitoring rynku pracy i śledzenie trendów współczesnej edukacji. Dzięki 

udziałowi w programie Erasmus Uczelnia stale monitoruje jakość kształcenia oraz wdraża rozwiązania, wymagane przez światowy rynek w 

zakresie organizacyjnym, komunikacyjnym, medialnym i dokumentacyjnym w celu doskonalenia procesów zarządzania. Internacjonalizacja 

sprzyja modernizacji Uczelni, uatrakcyjnieniu i konkurencyjności oferty edukacyjnej oraz rozwojowi usług dydaktycznych i badawczo-

rozwojowych. Wyraźnie zwiększa wzrost kompetencji pracowników i studentów w zakresie korzystania z systemów informacyjnych. Działania 

w ramach programu Erasmus przyczyniają się również do doskonalenia systemu oceniania i monitoringu prowadzonych akcji, co wpływa na 

jakość usług edukacyjnych. Jednym z ważniejszych celów jest powiązanie Uczelni z otoczeniem gospodarczym. Dlatego w strategii Uczelni 

dużą wagę przywiązuje się do nawiązywania kontaktów w zakresie organizacji i realizacji praktyk zagranicznych, powiązania z biznesem w 

zakresie tworzenia programów studiów, działalności badawczo-rozwojowej i nawiązywania partnerstw strategicznych. Dla tych celów Uczelnia 

monitoruje kariery absolwentów i bada efektywność działań edukacyjnych wykorzystując narzędzia wypracowane w ramach projektów LLP, jak 

ewaluacja czy zarządzanie projektami. Udział w programie Erasmus wpływa na poprawę efektywności pracy administracji centralnej, 

wydziałowej i innych jednostek organizacyjnych Uczelni przez zdobywanie doświadczeń zagranicą i wdrażanie ich w uczelni macierzystej.  

Przyczynia się także do usprawniania systemu zarządzania finansami Uczelni oraz lepszego wykorzystywania przyznawanych środków. 

Współpraca na arenie międzynarodowej jest kluczowa dla przyszłości Uczelni i jej beneficjentów, a program Erasmus jest narzędziem jak i 

wsparciem w procesie umiędzynarodowienia Uczelni.  

 

 

The internationalization strategy for the application to the Erasmus Exchange Program 

 

 

The College of Management “Edukacja” (WSZ Edukacja) aspires to become a modern institution of scientific, educational, research and training 

orientation, utilizing the potential of corporate education: the University and the Centre for Education and Training-Synergy Trainings. It is 

planned to offer an attractive program of study in the international market, a diverse range of education, and a permanent place in the socio-

economic development of the region. The priority of the WSZ Edukacja  is to intensify international cooperation within the European Union and 

international cooperation in general. All efforts are focused primarily on increasing opportunities for the academic and professional mobility of 

students and academic staff, administrative improvements, and an increase the number of partner institutions involved in the Erasmus program. 
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Academics are encouraged to visit partner institutions and spread knowledge of educational opportunities for the innovation and modernization 

of the University. Studies and research in the international arena will be supported by contracts and agreements with foreign research and 

teaching. When choosing partners, WSZ Edukacja will be directed primarily by geographical location (for students and employees to choose 

universities and institutions that are diverse in terms of culture, language and demand), the objectives of the research and research centers, joint 

study programs (which are planned), and the needs, scientific and educational interests of students and staff. First of all, we will continue 

partnerships with existing universities and institutions, due to the developed working methods and common goals. Special emphasis will be on 

cooperation with the Czech Republic (due to the development of long-distance communication and the Educational Center in the Czech 

Republic, the appointment of the Coordinator for Relations with the Czech Republic and jointly planned educational projects), but also the 

development and the intensification of contacts with other universities and institutions, among others those in the United States, Great Britain, 

Greece and China, and with students and staff from Eastern Europe because of the great interest in educational aspects of them to the WSZ 

Edukacja. More than 100 academics from the above mentioned countries currently work with the WSZ Edukacja, for example,  in the scientific 

committees and preparing review publications for the WSZ Edukacja, helping to organize the University international conferences and seminars, 

and supporting teaching activities. It is planned to increase the employment of junior staff and increase the mobility of undergraduate students.  

 

The internationalization strategy of the university includes the following activities: 

 

1. To develop the research carried out by: 

-Interdisciplinary research and cooperation with various training centers 

-Setting up research teams from different parts of the world 

-Organization of joint scientific meetings 

-Exchange of staff and students, as well as the inclusion of students in the research and development 

-Use of research results in creating programs of study and improvement of educational, for example, through spreading the results of 

research provided by scientific staff in the teaching process 

 

2.  Improving the quality of education by: 

- International exchange of students and staff of the University and the application and implementation of known solutions developed in 

the course of gaining foreign experience, 
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-The development of personal and professional workers and students in the process of mobility through participation in conferences, 

seminars, trainings and events of international scope 

-Support of people doing research on an international scale by subsidizing research and faculty mobility 

-Improving the internal appraisal system (performance evaluation of the faculty staff) 

-Systematic monitoring of students’ and staff’s achievement  

-Promotion of innovative activities 

-Tailoring education to the needs of the labor market (through monitoring and research work in the country and in the European Union 

and cooperation with employers in international research projects) 

-Improving infrastructure and improving the student support system at the university, also in terms of adapting the offer to people with 

special needs (development and improvement of the University management information systems) 

 

3.  Cooperation with the environment: 

-Cooperation with other universities, public and non-public institutions  

-Cooperation with organizations and associations concerned with the spread of science, education and culture 

-Organization of the scientific, educational and cultural center open to the public and the region 

 

4.  Professional management of the University: 

-Implementation of the Strategy for the Development of the University 

-Improving the efficiency of the central administration, faculty, and other organizational units of the University 

-The improvement of the management and financial systems of the University 

 

5.  Infrastructure Development: 

-Expansion and modernization of the housing base and teaching facilities 

-To raise funds for the development of the University 

 

Strategy for the organization and implementation of projects related to education and training in relation to projects under LLP (Life 

Learning Program).  If applicable, please describe your institution's strategy for the organization and implementation of international 

(EU and non-EU) cooperative projects in teaching and training in relation to projects implemented under the Program.  
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 exchange. A key role is played by international research conducted in different organizational systems, implemented within individual 

departments or other entities (in partnership with foreign universities), but they seem to exhibit the character of individual or collective 

(collective research) activities. Currently the university cooperates with more than 100 researchers representing foreign research centers around 

the world by participating in scientific committees and preparing reviews, organizing international conferences, seminars, workshops and 

courses. They are created by internal faculties and intercollegiate research teams involving researchers from other national and international 

institutions working with the university. Common educational and research projects are carried out by: 

-The organization of conferences and seminars at local, national and international levels 

-Publication of scientific works (monographs, articles in scientific journals and educational works (academic textbooks and syllabuses). 

-Staff exchange, research, and implementation of experience and innovative solutions acquired abroad 

-Joint research projects with an international and intercultural background 

-Seminars and preparatory visits for infrastructure development and management of the University (International week, workshops, 

lectures and training for administration and academics) 

-Implementation of joint research projects aimed at improving the design of its programs of international study programs 

-Studies and international courses 

-Recognition of international scientific and educational achievements in the process of evaluation of the professional staff 

 

Expected impact of participation in the program for the modernization of the institution on the basis of five priorities for higher 

education: 

Please explain the expected impact of your participation in the Program on the modernization of your institution (for each of the five 

priorities of the Modernization Agenda) in terms of the policy Objectives you intend to Achieve.  

 

Participation in the Erasmus program is one of the most important activities in the field of internationalization of the University. One of the 

priorities of the University is to support and promote the mobility of staff and students with the support of the organization, its content and 

financial program. The internationalization of the University is related to the increase of the level of education of the beneficiaries, taking into 

account increasing employability and flexibility, and the development of key competencies for the labor market. Participation in the Erasmus 

program of the University is introduced through the recognition and efficiency in the development of the University, its staff and students in 

favor of the search for foreign partners for joint educational purposes, research and development, and the  recognition of foreign experience. 

Increasing opportunities for professional and personal development are also taken into account. 
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One of the most important goals of modern education is the quality and relevance of knowledge in the global labor market. Therefore, the 

strategy emphasizes that the University is constantly working on the improvement of degree programs, including the use of research results, 

exchange experiences and solutions with international partners, the continuous monitoring of the labor market, and tracking trends in modern 

education. By participating in the Erasmus program, the University constantly monitors suggestions for changes and trends in higher education 

and implements solutions required by the global market in terms of organization, communication, media and documentation to improve 

management processes. Internationalization appears to be vital for the modernization of the University, as it seems to offer competitive services, 

in the development of teaching as well as research. The growth increases the competence of staff and students significantly in the terms of 

exploitation of information systems. Activities under the Erasmus program auspicious will contribute to the improvement of the system of 

evaluation and monitoring of the activities, thus affecting the quality of educational services. One of the major goals is to link the university with 

the economic environment. Therefore, the strategy of the University attaches great importance to the establishment of the organization and 

implementation of training abroad, linking it with business in developing programs of study, research, development, and the establishment of 

strategic partnership. For this purpose, a career college for graduates monitors and examines the effectiveness of educational activities using the 

tools developed in the framework of LLP projects, such as evaluation and project management. 

 

Participation in the Erasmus program improves the efficiency of the central administration, faculty, and other organizational units of the 

University. by gaining experience abroad and implementing it in their home institution. It also contributes to the improvement of the financial 

management system of the University and better use of allocated funds. International cooperation is crucial for the future of the University and its 

beneficiaries, and the Erasmus program is a tool and support in the process of internationalization of the University. 

 

 

Programy studiów (wykaz kursów)/ Study programmes (list of courses) 

 
KIERUNEK: ZARZADZANIE 2015/16  
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE  

 

ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne  
  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 
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  wy ć/w/l sk** ogółem  (Zo lub E) 

1. Podstaw zarządzania 27 27 3/3 60 5 E 
2. Mikroekonomia 27 15 3 45 5 E 
3. Socjologia organizacji 27  3 30 3 Zo 
4. Warsztat  biznesowy 1 

a) Autoprezentacja 

b) Podstawy coachingu 

 18 3 21 2 Zo 

5. Język polski 1  30  30 2 Zo 
6. Podstawy prawa  27 12 3/3 45 4 E 
7. Matematyka 1 15 15  30 4 Zo 
8. Psychologia zarządzania 15 15  30 3 Zo 
9.  Komunikacja międzykulturowa 9 15  24 2 Zo 
10. BHP, ergonomia i szkolenie biblioteczne* 6   6 - Z 

Razem 153 147 21 321 30  
*Szkolenie biblioteczne (3) i BHP (3) w tygodniu zerowym  
**pws - praca własna studenta 
 
 
 

ROK I, SEMESTR 2 studia I stopnia, stacjonarne 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wy ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Technologie informacyjne i ochrona 

własności intelektualnej 

9 21  30 2 Zo 

2. Matematyka 2 15 27 3 45 5 E 
3. Język obcy 1  30  30 2 Zo 
4. Język polski 2  30   2 Zo 
5. Nauka o organizacji 27 15 3 45 5 E 
6. Zarządzania zasobami ludzkimi 15 27 3 45 5 E 
7. Marketing 15 27 3 30 4 E 
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8.  Warsztat  biznesowy 2 

a) Formy prowadzenia działalności 

gospodarczej 

b) Zakładanie i prowadzenie własnej 

działalności gospodarczej 

 18 3 21 2 Zo 

9. Wizerunek medialny firmy - instytucji 9 15  24 2 Zo 
 Wychowanie fizyczne 1  30  30 1 Z 

Razem 90 240 15  345 30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia, stacjonarne 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wy ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Finanse 15 27 3 45 5 E 
2. Statystyka opisowa 15 27 3 45 5 E 
3. Badania marketingowe 12 15 3 30 4 E 
4. Rachunkowość finansowa 15 27 3 45 5 E 
5. Język obcy 2  30  30 2 Zo 
6. Język polski 3  30  30 2 Zo 
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7. Warsztat  biznesowy 3 

a) Badanie rynku  

b) Formy promocji i reklamy – 

tworzenie własnej ulotki 

 18 3 21 2 Zo 

8. Praktyka zawodowa 1  1 

miesiąc 
 120 5 Z 

 Wychowanie fizyczne 2  30  30 1 Z 
Razem 57 324 15 396 30  

 

ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, stacjonarne 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wy  

ć/w/l 

sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Informatyka w zarządzaniu 9 27 3 39 2 Zo 

2. Język polski 4  30  30 3 E 

3. Język obcy 3  30  30 2 Zo 

4. Finanse przedsiębiorstw 15 15  30 4 E 

5. Przedmiot do wyboru 1 

a) Tworzenie biznes planu 

b) Controlling 

 27 3 30 4 Zo 

6.  Przedmiot do wyboru 2 

a) Zarzadzanie innowacjami 

b) Wykorzystanie Internetu  

w działalności biznesowej 

 27 3 30 4 Zo 

7. Przedmioty specjalizacyjne 1 12 42 6 60 6 Zo 

9. Praktyka zawodowa 2  1 

miesiąc 
 120 5 Z 

10. Seminarium dyplomowe 1 3 6 3 12 - Z 

Razem 39 324 18 381 30  
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Przedmioty specjalizacyjne 1 
ROK II, SEMESTR 4;  specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wy ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Źródła finasowania działalności 

gospodarczej 

6 21 3 30 3 Zo 

2. Zarządzanie procesami 6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42  60 6  
 
 
 
 
 

ROK I, SEMESTR 4;  specjalność: PSYCHOLOGIA W ZARZADZANIU 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Psychologia różnic indywidualnych 

menadżera 

6 21 3 30 3 Zo 

2. Procesy informacyjne w zarządzaniu  6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  
 
 

ROK I, SEMESTR 4;  specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Systemy oceny i doboru pracowników 

oraz rozwoju kadr  

6 21 3 30 3 Zo 
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2. Kultura organizacyjna 6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  
 
 

ROK I, SEMESTR 4;  specjalność: LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Zarządzanie zapasami i gospodarka 

magazynowa 

6 21 3 30 3 Zo 

2. Transport w systemach logistycznych 6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  
 
 

ROK II, SEMESTR 4;  specjalność: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć/w/l pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Podstawy turystyki i rekreacji 6 21 3 30 3 Zo 

2. Organizacja i zarządzanie wybranymi 

formami turystyki 

6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42  60 6  
 
 
 
 

ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wy ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Metodologia badań naukowych 27  3 30 3 Zo 

2. Zachowania organizacyjne 27  3 30 3 E 

3. Język obcy 4  30  30 3 E 

4. Przedmiot do wyboru 3  27 3 30 4 Zo 
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a) Analiza i diagnostyka 

ekonomiczna 

b) Zarządzanie wartością 

przedsiębiorstwa 

5. Przedmiot do wyboru 4 

a) Public relations 

b) Ład korporacyjny 

 27 3 30 4 Zo 

6. Przedmioty specjalizacyjne 2 12 42 6 60 6 Zo 

7. Praktyka zawodowa 3  1 
miesiąc 

 120 5 Z 

8. Seminarium dyplomowe 2  15 15 30 2 Z 
Razem 66 261 33 360 30  

Przedmioty specjalizacyjne 2 
 

ROK III, SEMESTR 5;  specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wy ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Zarządzanie kosztami i wynikami 6 21 3 30 3 Zo 

2. Zarządzanie ryzykiem 6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  

 

ROK I, SEMESTR 5;  specjalność: PSYCHOLOGIA W ZARZADZANIU 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Psychologia społeczna w działalności 

kierowniczej 

6 21 3 30 3 Zo 

2. Psychologia zarządzania  6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  

 
ROK I, SEMESTR 5;  specjalność: LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
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Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Koszty procesów logistycznych 6 21 3 30 3 Zo 

2. Zarządzanie innowacjami 6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  
 

ROK I, SEMESTR 5;  specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Systemy wynagradzania 6 21 3 30 3 Zo 

2. Organizacja służby personalnej  

w firmie 

6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  
 

ROK III, SEMESTR 5;  specjalność: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Ekonomia w turystyce i rekreacji 6 21 3 30 3 Zo 

2. Zarządzanie hotelarstwem  

i gastronomią 

6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  
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ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wy ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Zarządzanie projektami 15 15  30 3 Zo 

2. Seminarium dyplomowe 3  15 15 30 2 Zo 

3. Przedmiot do wyboru 5 

a) Analiza sektorowa 

b) Pozyskiwanie funduszy unijnych 

 27 3 30 4 Zo 

5. Przedmioty specjalizacyjne 3 12 42 6 60 6 Zo 

6. Zarządzanie jakością 12 15 3 30 3 Zo 

7. Zarządzanie strategiczne 24  3 27 2 Zo 

8. Egzamin dyplomowy     8 E 

9. Prawne aspekty prowadzenia 

działalności gospodarczej w UE  

27  3  2 Zo 

Razem 90 114 33 237 30  
 

 

Przedmioty specjalizacyjne 3 

 
ROK III, SEMESTR 6;  specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wy ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Zarządzanie płynnością finansową 6 21 3 30 3 Zo 

2. Kontrola menadżerska  6 21 3 30 3 Zo 
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Razem 12 42 6 60 6  

 

ROK I, SEMESTR 6;  specjalność: PSYCHOLOGIA W ZARZADZANIU 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Psychologia konfliktów 

interpersonalnych w zespołach 

pracowniczych  

6 21 3 30 3 Zo 

2. Psychologia radzenia sobie ze stresem 

w środowisku pracy 

6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  
 

ROK I, SEMESTR 6;  specjalność: LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Informatyzacja systemów logistycznych 6 21 3 30 3 Zo 

2. Technologie logistyczne 6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  

 
ROK I, SEMESTR 6;  specjalność: ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Systemy informacyjne w zarządzaniu 

kadrami 

6 21 3 30 3 Zo 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną 

pracy 

6 21 3 30 3 Zo 

Razem 12 42 6 60 6  

 
 

ROK III, SEMESTR 6;  specjalność: ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI 
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  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Informatyka w turystyce i rekreacji 9 15 101 24 4 Zo 

2. Zarządzanie organizacją turystyczną 9 15 101 24 4 Zo 

Razem 18 30  48 8  

 

 

 
KIERUNEK: INFORMATYKA Studia inżynierskie – 2015/16 

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE  

 
ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, stacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Analiza matematyczna  18 36    54 6 E 

2. Algebra liniowa 6 15    21 1 Zo 

3. Fizyka 30 30    60 6 E 

4. Psychologia  30     30 5 Zo 

5. Wprowadzenie do inżynierii komputerowej  30 15    45 3 Zo 

6. Socjologia ogólna  30     30 5 Zo 

7. Podstawy programowania 30  30   60 4 E 

8. BHP, ergonomia i szkolenie biblioteczne*  6     6 0 Z 

Razem 180 96 30   306 30  
*Szkolenie biblioteczne (2) i ergonomia i BHP (4)  

 
ROK I, SEMESTR 2 studia I stopnia, stacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 
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1. Przedmiot do wyboru 1 Podstawy zarządzania lub 

Podstawy ekonomii lub Podstawy teorii informacji 

30     30 4 Zo 

2. Język obcy 1  30    30 1 Zo 

3. Matematyka dyskretna 45 30    75 8 E 

4. Podstawy elektroniki i miernictwa  45  30   75 7 E 

5. Języki i paradygmaty programowania 45  30   75 6 Zo 

6. Algorytmy i struktury danych 45  30   75 7 E 

Razem 210 60 90   360 30  

 
ROK I, SEMESTR 3 studia I stopnia, stacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Język obcy 2  30    30 1 Zo 

2. Metody probabilistyczne i statystyka 45 45    90 8 E 

3. Przedmiot do wyboru 2 
Podstawy automatyki i sterowania lub Podstawy 
systemów telekomunikacji cyfrowej 

15  15   30 4 Zo 

4. Języki i paradygmaty programowania 30  30 15  75 7 E 

5. Systemy wbudowane 30   15  45 4 Zo 

6. Architektura systemów komputerowych 45 30    75 6 E 

Razem 165 105 45 30  345 30  

 
ROK I, SEMESTR 4 studia I stopnia, stacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Język obcy 3  30    30 1 Zo 

2. Grafika, komunikacja człowiek-komputer  30     30 2 Zo 

3. Systemy operacyjne 30  30   60 5 E 

4. Bazy danych 30  30   60 5 E 

6. Technologie sieciowe 30  30   60 6 E 

7. Inżynieria oprogramowania 30   30  60 5 Zo 

8. Praktyka zawodowa 1 (1 miesiąc)  120    120 6 Z 
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Razem 150 150 90 30  420 30  

Wybór specjalności 
Specjalność: Systemy i sieci komputerowe 
ROK I, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Język obcy 4  30    30 2 E 

2. Sztuczna inteligencja 45  30   75 5 E 

3. Przedmiot do wyboru 3 (Komputerowe systemy 

zarządzania lub Systemy CAD-CAM) 

30     30 2 Zo 

4. Administrowanie systemami  30  30   60 4 Zo 

5. Synteza i wdrażanie systemów 

informatycznych  

45     45 4 Zo 

6. Sieci komputerowe 30     30 3 E 

7. Projektowanie systemów baz danych 30   30  60 4 Zo 

8. WF 1  30    30 - Z 

9. Praktyka zawodowa 2 (1 miesiąc)  120    120 6 Z 

10 Seminarium dyplomowe 1 6     6 - Z 

Razem 216 180 60 30  486 30  

 
ROK I, SEMESTR 6 studia I stopnia, stacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Problemy społeczne i zawodowe 

informatyki oraz ochrona danych 

osobowych 

30     30 2 Zo 

2. Podstawy symulacji komputerowej 30  30   60 4 E 

3. Wybrane zagadnienia sieci komputerowych 60     60 4 E 

4. Projekt zespołowy 1    60  60 10 Zo 

5. Przedmiot do wyboru 4 
Sieciowe systemy informacyjne lub Język XML 

30     30 3 Zo 

6. WF 2  30    30 - Z 



 
 

 

31 

 

7. Praktyka zawodowa 3 (1 miesiąc)  120    120 6 Z 

8. Seminarium dyplomowe 2   15   15 1 Z 

Razem 150 150 45 60  405 30  

 
ROK I, SEMESTR 7 studia I stopnia, stacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Administrowanie siecią komputerową  30  30   60 3 Zo 

2. Bezpieczeństwo danych 30     30 2 E 

3. Projekt zespołowy 2    90  90 12 Zo 

4. Przedmiot do wyboru 5 
Zastosowania algorytmów genetycznych lub Podstawy 

obliczeń neuronowych 

15  15   30 3 Zo 

5. Seminarium dyplomowe 3  9    9 1 Zo 

6. Egzamin dyplomowy       9 E 

Razem 75 9 45 90  219 30  

 

 

 

 
KIERUNEK: INFORMATYKA 2015/16 

STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE  
 
ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Analiza matematyczna  9 15    24 6 E 

2. Algebra liniowa 6 15    21 1 Zo 

3. Fizyka 30 15    45 6 E 

4. Psychologia Razem z Pedagogiką TiR , Filologią i 

Zarządzaniem 

30     30 5 Zo 
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5. Wprowadzenie do inżynierii komputerowej  15 15    30 3 Zo 

6. Socjologia ogólna (razem z Dziennikarstwem, 

Pedagogiką i Zarządzaniem) 

30     30 5 Zo 

7. Podstawy programowania 15  30   45 4 E 

 BHP, ergonomia i szkolenie biblioteczne*  6     6 0 Z 

Razem 144 60 30   231 30  
*Szkolenie biblioteczne (2) i ergonomia i BHP (4) -  wprowadzone tak jak na zarządzaniu (wymóg formalny w standardach!) 

 
ROK I, SEMESTR 2 studia I stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Przedmiot do wyboru 1  
Podstawy zarządzania lub Podstawy ekonomii lub Podstawy 

teorii informacji 

30     30 4 Zo 

2. Język obcy 1  30    30 1 Zo 

3. Matematyka dyskretna 30 30    60 8 E 

4. Podstawy elektroniki i miernictwa  30  15   45 7 E 

5. Języki i paradygmaty programowania 1 30  15   45 6 Zo 

6. Algorytmy i struktury danych 30  15   45 7 E 

Razem 150 60 45   255 30  

 
ROK I, SEMESTR 3 studia I stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Język obcy 2  30    30 1 Zo 

2. Metody probabilistyczne i statystyka 30 30    60 8 E 

3. Przedmiot do wyboru 2 
Podstawy automatyki i sterowania lub Podstawy systemów 

telekomunikacji cyfrowej lub Podstawy teorii systemów) 

15  15   30 4 Zo 

4. Języki i paradygmaty programowania 2 15  15 15  45 7 E 

5. Systemy wbudowane 12  18   30 4 Zo 

6. Architektura systemów komputerowych 15 15    30 6 E 
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Razem 87 75 48 15  225 30  

 
ROK I, SEMESTR 4 studia I stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Język obcy 3  30    30 1 Zo 

2. Grafika, komunikacja człowiek-komputer  15     15 2 Zo 

3. Systemy operacyjne 15  15   30 5 E 

4. Bazy danych 15  15   30 5 E 

6. Technologie sieciowe 15  30   48 6 E 

7. Inżynieria oprogramowania 15   30  45 5 Zo 

8. Praktyka zawodowa (4 tygodnie)  80    80 6 Z 

Razem 75 110 60 30  275 30  

Wybór specjalności 
 
Specjalność: Systemy i sieci komputerowe 
 
ROK I, SEMESTR 5 studia I stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Język obcy 4  30    30 2 E 

2. Sztuczna inteligencja 15  15   30 6 E 

3. Przedmiot do wyboru 3 (Komputerowe systemy 

zarządzania lub Systemy CAD-CAM) 

30     30 4 Zo 

4. Administrowanie systemami  6  15   21 5 Zo 

5. Synteza i wdrażanie systemów 

informatycznych  

30     30 5 Zo 

6. Sieci komputerowe 15     15 3 E 

7. Projektowanie systemów baz danych 15   15  30 5 Zo 

8. Seminarium dyplomowe 1 6     6 - Z 

 Praktyka zawodowa 2 (1 miesiąc)  120    120 6 Z 
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Razem 111 150 30 15  306 30  

 
 
ROK I, SEMESTR 6 studia I stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Problemy społeczne i zawodowe informatyki 

oraz ochrona danych osobowych, 

15     15 2 Zo 

2. Podstawy symulacji komputerowej 15  15   30 4 E 

3. Wybrane zagadnienia sieci komputerowych 30     30 4 E 

4. Projekt zespołowy 1    45  45 10 Zo 

5. Przedmiot do wyboru 4 
Sieciowe systemy informacyjne lub Język XML  

30     30 3 Zo 

6. Seminarium dyplomowe 2   15   15 1 Z 

7. Praktyka zawodowa 3 (1 miesiąc)  120    120 6 Z 

Razem 90 120 15 45  270 30  

 
ROK I, SEMESTR 7 studia I stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ć l p s ogółem  (Zo lub E) 

1. Administrowanie siecią komputerową  15  15   30 3 Zo 

2. Bezpieczeństwo danych 15     18 2 E 

3. Projekt zespołowy 2    45  45 12 Zo 

4. Przedmiot do wyboru 5 
Zastosowania algorytmów genetycznych lub Podstawy 

obliczeń neuronowych 

15  15   30 3 Zo 

5. Seminarium dyplomowe 3  9    9 1 Zo 

6. Egzamin dyplomowy       9 E 

Razem 45 9 30 45  135 30  
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KIERUNEK: FILOLOGIA STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE  
specjalność: nauczycielska 

specjalność: translatoryka biznesowa 
 

ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne 

specjalności:  nauczycielska i translatoryka biznesowa 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w/k ćw/k pcw ogółem  (Zo lub E) 

1. Komunikacja społeczna  18  7 18 1 Zo 
2. Wstęp do literaturoznawstwa  18 12  30 1 Zo 
3. Kultura i realioznawstwo Wielkiej 

Brytanii 

15  10 15 1 Zo 

4. Wstęp do językoznawstwa  18 12  30 1 Zo 
4. Historia Wielkiej Brytanii  15  10 15 2 E 
5. Praktyczna nauka języka angielskiego – 

lektorat prasy anglojęzycznej i 

konwersacje 1 

 24  24 1 Zo 

6. Praktyczna nauka języka angielskiego – 

fonetyka 1 
 24 26 24 2 Zo 

7. Praktyczna nauka języka angielskiego – 

gramatyka praktyczna 1 
 24 26 24 2 Zo 

8. Praktyczna nauka języka angielskiego – 

pisanie 1 
 24 26 24 2 Zo 

9. Praktyczna nauka języka angielskiego – 

słownictwo 1 
 24 26 24 2 |Zo 

10. Biomedyczne podstawy rozwoju i 

wychowania 1 Antropomotoryka  
30  95 30 5 Zo 

11. Psychologia  30  95 30 5 Zo 
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12. Wybrane zagadnienia Filozofii z 

elementami etyki  

30  95 30 5 Zo 

13. BHP, ergonomia i szkolenie biblioteczne
*
 
 6   6 0 Z 

 RAZEM 180 144  324 30  
**pws - praca własna studenta 
 
ROK I, SEMESTR 2 studia I stopnia, niestacjonarne 

specjalności:  nauczycielska i translatoryka biznesowa 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Kultura i realioznawstwo Stanów 

Zjednoczonych 
15   15 3 Zo 

2. Historia Stanów Zjednoczonych 15   15 3 E 

2. Technologie informacyjne i ochrona 

własności intelektualnej 
9 21  30 2 Zo 

3. Praktyczna nauka języka angielskiego – 

lektorat prasy anglojęzycznej i konwersacje 

2 

 24  24 3 Zo 

4. Praktyczna nauka języka angielskiego – 

gramatyka praktyczna 2 
 30  30 3 Zo 

5. Praktyczna nauka języka angielskiego – 

fonetyka 2  
 30  30 3 Zo 

6. Praktyczna nauka języka angielskiego – 

słownictwo 2 
 30  30 3 Zo 

7. Praktyczna nauka języka angielskiego – 

pisanie 2 
 30  30 3 Zo 

9. Lektorat języka łacińskiego  30  30 2 Zo 

10. Język obcy 1  30  30 1 Zo 

11. Historia literatury brytyjskiej 1  3 12  15 2 Zo 

12. Historia literatury amerykańskiej 1  3 12  15 2 Zo 
 RAZEM 45 249  294 30  

 
ROK I, SEMESTR 3 studia I stopnia, niestacjonarne 
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specjalność:  nauczycielska  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w/k ćw/k pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Historia literatury brytyjskiej 2  6 30  36 4 Zo 
2. Historia literatury amerykańskiej 2  6 30  36 4 Zo 
3. Gramatyka opisowa języka angielskiego 26   26 4 E 
4. Praktyczna nauka języka angielski – 

gramatyka praktyczna 3 
 30  30 2 Zo 

5. Praktyczna nauka języka angielski –

konwersacje i fonetyka 1  
 30  30 2 Zo 

6. Praktyczna nauka języka angielski – 

słownictwo 3 
 30  30 2 Zo 

7. Praktyczna nauka języka angielski –  

pisanie 3 
 30  30 2 Zo 

8. Psychologia dziecka  30   30 4 E 
9. Metodyka nauczania języka 

angielskiego 1  

9 21  30 2 Zo 

10. Język obcy 2   30  30 1 Zo 
11, Podstawy dydaktyki ogólnej 1  30  70 30 3 Zo 

 RAZEM 107 171  278 30  

 
ROK I, SEMESTR 3 studia I stopnia, niestacjonarne  

specjalność:  translatoryka biznesowa 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Historia literatury brytyjskiej 2  6 30  36 4 Zo 
2. Historia literatury amerykańskiej 2  6 30  36 4 Zo 
3. Gramatyka opisowa języka angielskiego 26   26 4 E 
4. Praktyczna nauka języka angielski – 

gramatyka praktyczna 3 
 30  30 2 Zo 

5. Praktyczna nauka języka angielski –

konwersacje i fonetyka 1  
 30  30 2 Zo 
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6. Praktyczna nauka języka angielski – 

słownictwo 3 
 30  30 2 Zo 

7. Praktyczna nauka języka angielski –  

pisanie 3 
 30  30 2 Zo 

8. Język obcy 2   30  30 1 Zo 
9.  Wprowadzenie do biznesu, prawa i 

ekonomii dla tłumaczy  
18   18 4 E 

10. Teoria przekładu i języków*** 

specjalistycznych 
18   18 5 E 

 RAZEM 74 210  284 30  

 
 
 
 
ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, niestacjonarne 

specjalność:  nauczycielska  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Historia literatury brytyjskiej 3  18 18 64 36 5 E 
2. Historia literatury amerykańskiej 3  18 18 64 36 5 E 
3. Praktyczna nauka języka angielski – 

gramatyka praktyczna 4 
 21 29 21 3 Zo 

4. Praktyczna nauka języka angielski –

konwersacje 1 
 21 4 21 3 Zo 

5. Praktyczna nauka języka angielski – 

słownictwo 4 
 21 4 21 3 Zo 

6. Praktyczna nauka języka angielski – pisanie 

4 
 21 4 21 2 Zo 

7. Metodyka nauczania języka angielskiego 2  9 21 20 30 2 Zo 
8. Socjologia edukacji  15 15 120 30 3 E 
9. Język obcy 3   30 30 30 1 Zo 
10. Praktyka pedagogiczna 1 (wdrożeniowa )  30 45 30 3 Zo 

 RAZEM 60 216  276 30  
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ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, niestacjonarne  

specjalność:  translatoryka biznesowa 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Historia literatury brytyjskiej 3  18 18 64 36 5 E 
2. Historia literatury amerykańskiej 3 18 18 64 36 5 E 
3. Praktyczna nauka języka angielski – 

gramatyka praktyczna 4 

 21 29 21 3 Zo 

4. Praktyczna nauka języka angielski –

konwersacje 1 

 21 4 21 3 Zo 

5. Praktyczna nauka języka angielski – 

słownictwo 4 

 21 4 21 3 Zo 

6. Praktyczna nauka języka angielski – 

pisanie 4 

 21 4 21 2 Zo 

9. Język obcy 3   30 30 30 1 Zo 
10. Język angielski w biznesie  30 70 30 3 E 
11. Tłumaczenia biznesowe  30 30 30 2 Zo 
12 Praktyka specjalistyczna 1 (wdrożeniowa)  60  60 3         Zo 
 RAZEM 36 270  306 30  

 
ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, niestacjonarne 

specjalność:  nauczycielska  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Wiedza o akwizycji i nauczaniu języków 18   18 3 E 
2. Historia języka angielskiego 18   18 3 Zo 
3. Praktyczna nauka języka angielski – 

sprawności zintegrowane 1 
 24  24 3 Zo 

4. Praktyczna nauka języka angielski –

konwersacje 2 
 21  21 3 Zo 
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5. Praktyczna nauka języka angielski –  

pisanie 5 
 21  21 3 Zo 

6. Język obcy 4   30  30 2 E 
7. Metodyka nauczania języka angielskiego 3  9 21  30 4 E 
8. Praktyka pedagogiczna 2   60  60 5 Zo 

9. Pierwsza pomoc przedmedyczna  6 9 85 15 4 E 

 RAZEM 51 186  237 30  

 
ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, niestacjonarne 

specjalność:  translatoryka biznesowa 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Wiedza o akwizycji i nauczaniu języków 18   18 3 E 
2. Historia języka angielskiego 18   18 3 Zo 
3. Praktyczna nauka języka angielski – 

sprawności zintegrowane 1 
 24  24 3 Zo 

4. Praktyczna nauka języka angielski –

konwersacje 2 
 21  21 3 Zo 

5. Praktyczna nauka języka angielski –  

pisanie 5 
 21  21 3 Zo 

6. Tłumaczenie ustne 1  30  30 3 Zo 
7. Język obcy 4   30  30 2 E 
8. Tłumaczenie naukowo-techniczne  15  15 2 Zo 
9. Przekład sądowy, prawny i prawniczy  30  30 3 Zo 

10. Komputerowe wspomaganie przekładu  12  12 2 Zo 
11. Praktyka specjalistyczna 2  60  60 3         Zo 

 RAZEM 36 243  279 30  

 
ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, niestacjonarne 

specjalność:  nauczycielska  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 
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  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Emisja głosu  15 15  30 2 Zo 
2. Praktyczna nauka języka angielski – 

sprawności zintegrowane 2 
 30  30 4 Zo 

3. Praktyczna nauka języka angielski – język 

angielski akademicki 
 30  30 4 Zo 

4. Gramatyka kontrastywna   18  18 4 E 
5. Seminarium dyplomowe  15  15 1 Zo 

6. Praktyka pedagogiczna 3   60  60 6 Zo 
 Egzamin dyplomowy     9 E 

 RAZEM 15 168  183 30  

ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, niestacjonarne 
specjalność:  translatoryka biznesowa 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 
1. Przekład uwierzytelniony (przysięgły)  30  30 2 E 
2. Praktyczna nauka języka angielski – 

sprawności zintegrowane 2 
 30  30 4 Zo 

3. Praktyczna nauka języka angielski – język 

angielski akademicki 
 30  30 4 Zo 

4. Tłumaczenie ustne 2  15  15 2 E 
5. Gramatyka kontrastywna   18  18 4 E 
6. Seminarium dyplomowe  15  15 1 Zo 

7. Językowa obsługa biznesu i korespondencja 

handlowa 
9 15  24 2 Zo 

8. Wstęp do tłumaczenia dokumentów Unii 

Europejskiej 
 21  21 1 Zo 

9. Wybrane zagadnienia stylistyki języka 

polskiego dla tłumaczy 
 15  15 1 Zo 

 Egzamin dyplomowy     9 E 

 RAZEM 9 189  198 30  
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KIERUNEK: PEDAGOGIKA 2015/16 
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE  

 
ROK I, SEMESTR 1 studia I stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Wprowadzenie do filozofii z 

elementami etyki (razem z Informatyką, 

Filologią i Zarządzaniem) 

30   30 4 Zo 

2. Wprowadzenie do Pedagogiki 15 15  30 5 E 
3. Podstawy psychologii (razem z 

Informatyką, Filologią i Zarządzaniem) 
30   30 4 Zo 

4. Historia myśli pedagogicznej 30   30 5 E 
5. Wykład monograficzny 1  

 

30   30 3 Zo 

6. Biomedyczne podstawy rozwoju i 

wychowania 1( Antropomotoryka) 
15 15  30 4 Zo 

7. Patologie społeczne 15 15  30 5 E 
 BHP, ergonomia i szkolenie 

biblioteczne
 

 6  6 - Z 

 Kształtowanie kompetencji 

zawodowych 

2   2  Z 

Razem 150 66  216 30  
*Szkolenie biblioteczne (2) i ergonomia i BHP (4) 
**pws - praca własna studenta 
 
ROK I, SEMESTR 2 studia I stopnia, niestacjonarne 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 
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1. Technologie informacyjne i ochrona 

własności intelektualnej 
9 21 20 30 3 Zo 

2. Podstawy socjoterapii 6 9  15 2 Zo 

3. Podstawy wychowania 15 9  24 4 E 

4. Wprowadzenie do socjologii 30   30 5 Zo 
5. Wykład monograficzny 2 

Komunikacja społeczna i interpersonalna   
30   30 5 Zo 

6. Język obcy 1 (do wyboru)  15/15  30 1 Zo 
7. Biomedyczne podstawy rozwoju i 

wychowania 2 (Fizjologia człowieka) 
30   30 5 Zo 

8. Podstawy dydaktyki ogólnej 1 
(Teoretyczne Podstawy Kształcenia)  

30   30 5 E 

Razem     30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia, niestacjonarne 

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Współczesne kierunki pedagogiczne 15 15  30 5 E 



 
 

 

44 

 

2. Podstawy dydaktyki ogólnej 2 

(Teoretyczne Podstawy Kształcenia) 

 15   2 Zo 

3. Psychologia rozwojowa 30   30 5 E 
4. Człowiek i świat w wybranych 

interpretacjach współczesnej filozofii 

21   21 4 Zo 

5. Socjologia edukacji (filologia) 30   30 5 Zo 
6. Język obcy 2  30/(15)  30 1 Zo 
7. Wprowadzenie do dydaktyki 

specjalnej 

12 9  21 2 Zo 

8. Wykład monograficzny 3  30   30 4 Zo 
 Wolontariat **  40 

2 

tygodnie 

 40 2 Zo 

Razem 132 109(94) 

 241 30  

Po 3 semestrze wybór specjalności 

Język obcy realizowany w wariancie 15 godzin z nauczycielem + 15 samodzielna praca z programem do nauczania języka  
*** Wolontariat w placówce szkolnej lub opiekuńczo-wychowawczej lub innej organizacji pożytku publicznego - student musi udokumentować bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające 

poza więzi rodzinno-koleżeńskie w wymiarze minimum 80 godzin wykonane w ostatnich 2 latach – rozliczenie najpóźniej do rozpoczęcia 5 semestru. 

 

ROK II, SEMESTR 4 studia I stopnia, niestacjonarne 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Seminarium dyplomowe 1 
Zapoznanie z tematami kierownik katedry – wybór 

promotora 

3 
Kier.kat, 

3 
promotor 

 6 0 Z 

2. Organizacja wypoczynku dzieci i 

młodzieży (dla osób ubiegających się o 

uprawnienia wychowawcy Egzamin) 

6 15  21 4 Zo/E 
 

3. Podstawy negocjacji i mediacji 15   15 2 Zo 

4. Warsztat 1 (do wyboru dla specjalności) 

 

  30  30 5 E 

5. Wprowadzenie do metodologii badań 21 9  30 5 E 

6. Język obcy 2  30/(15)   1 Zo 
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7. Przedmioty specjalizacyjne 36*/24 24*/18 140 60/42 8 Zo 

8 Praktyka pedagogiczna 1 (wdrożeniowa) 

lub 

Praktyka specjalizacyjna 1*** 

 40** 

2 

tygodnie 

 

85 40 

 

 

5 Z 

Razem   
  30  

* godziny specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
* *  38 godzin realizowanych w placówce a 2 w Uczelni (przygotowanie do praktyki) 
** * realizowana w instytucji związanej ze specjalnością (2 tygodnie)  

Język obcy realizowany w wariancie 15 godzin z nauczycielem + 15 samodzielna praca z programem do nauczania języka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty specjalizacyjne semestr 4 
 

ROK II, SEMESTR 4;  specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Metodyka edukacji przyrodniczej  18 12 70 30 4 Zo 

2. Metodyka edukacji plastycznej i 

technicznej  
18 12 70 30 4 Zo 

Razem 36 24  60 8  

 

ROK II, SEMESTR 4;  specjalność: Pedagogika Rodzinna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 
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  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Prawo rodzinne i opiekuńcze 12 9 79 21 4 Zo 

2. Gerontologia lub Socjologia rodziny 12 9 79 21 4 Zo 
Razem 24 18  42 8  

 

ROK II, SEMESTR 4;  specjalność: Terapia pedagogiczna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Terapia uzależnień 12 9 79 21 4 Zo 

2. Podstawy pomocy psychologicznej 12 9 79 21 4 Zo 
Razem 24 18  42 8  

 

ROK II, SEMESTR 4;  specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Prawne podstawy resocjalizacji  12 9 79 21 4 Zo 

2. Pedagogika resocjalizacyjna  12 9 79 21 4 Zo 
Razem 24 18  42 8  

Warsztat: Profilaktyka zachowań ryzykownych 

 

ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, niestacjonarne 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Warsztat 2 (do wyboru dla 

specjalności) 

 30 85 30 4 Zo 

 Seminarium dyplomowe 2  (15) 
praca z 

promotor. 

 6 1 Z 

2. Język obcy 4  15/(15) 20 30 2 E 
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3. Pierwsza pomoc przedmedyczna 6 9 85 15 3 E 

4. Przedmioty specjalizacyjne 36*/24 24*/18 140 60/42 8 Zo 

5. Nauczyciel - rozwój i zmienność 

(Pedeutologia) 

9 21  30 4 Zo 

6. Praktyka pedagogiczna 2 (Przedszkole) 
lub 

Praktyka specjalizacyjna 2** 

 100*** 

 

1 miesiąc 

240 60 8 Zo 

Razem 81*/69 144*/138  225/207 30  
* godziny specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
* * realizowana w instytucji związanej ze specjalnością (3 tygodnie)  
* **  58 godziny realizowane w placówce a 2 w Uczelni (przygotowanie do realizacji zadań praktyki) 

 

Przedmioty specjalizacyjne semestr 5 
 

ROK III, SEMESTR 5;  specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Metodyka edukacji polonistycznej 18 12 70 30 4 Zo 

2. Metodyka edukacji matematycznej 18 12 70 30 4 Zo 

Razem 36 24  60 8  

 

ROK III, SEMESTR 5;  specjalność: Pedagogika Rodzinna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Rodzina w strukturze społecznej 12 9 79 21 4 Zo 

2. Terapia rodziny 12 9 79 21 4 Zo 

Razem 24 18  42 8  

 

ROK III, SEMESTR 5;  specjalność: Terapia pedagogiczna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 
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  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Metody i techniki arteterapii 12 9 79 21 4 Zo 

2. Podstawy arteterapii 12 9 79 21 4 Zo 

Razem 24 18  42 8  

 

ROK III, SEMESTR 5;  specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Opieka społeczna i pomoc 

postpenitencjarna 

12 9 79 21 4 Zo 

2. Systemy resocjalizacyjne w Europie i na 

świecie  

12 9 79 21 4 Zo 

Razem 24 18  42 8  

Warsztat: Zachowania człowieka w sytuacjach trudnych 

 

ROK III, SEMESTR 6 studia I stopnia, niestacjonarne 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Podstawy zarządzania oświatą 9 6  15 2 Zo 

2. Seminarium dyplomowe 2  9 10 9 1 Zo 

3. Prawo oświatowe  15  16 15 1 Zo 

4. Emisja głosu (razem z Dziennikarstwem i 

Filologią) 
15 15 20 30 2 Zo 

5. Przedmioty specjalizacyjne 36/24 24/18 140 60/42 8 Zo 

6. Praktyka pedagogiczna 3 – (Klasy I-III 

S.P.) wprowadzić 

lub Praktyka specjalizacyjna 3** 

 100*** 

 

1 miesiąc 

115 60 7 Zo 

7. Egzamin dyplomowy   225  9 E 

Razem 75*/63 114*/108  189*/171 30  
* godziny specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 
* * realizowana w instytucji związanej ze specjalnością (3 tygodnie)  
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* **  98 godziny realizowane w placówce a 2 w Uczelni (przygotowanie do realizacji zadań praktyki) 

 

 

Przedmioty specjalizacyjne semestr 6 
 

ROK III, SEMESTR 6;  specjalność: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Metodyka edukacji muzycznej 18 12 70 30 5 Zo 

2. Metodyka wychowania fizycznego i 

zdrowotnego 

18 12 70 30 5 Zo 

Razem 36 24  60 10  

 

ROK III, SEMESTR 6;  specjalność: Pedagogika Rodzinna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Metodyka pracy socjalnej z rodziną 12 9 79 21 4 Zo 

2. Poradnictwo wychowawcze i rodzinne 12 9 79 21 4 Zo 

Razem 24 18  42 8  

 

ROK III, SEMESTR 6;  specjalność: Terapia pedagogiczna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Diagnoza pedagogiczna 12 9 79 21 4 Zo 

2. Poradnictwo wychowawcze i rodzinne 12 9 79 21 4 Zo 

Razem 24 18  42 8  

 

ROK III, SEMESTR 6;  specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna 
  Liczba godzin Liczba  Forma 
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Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  w ćw pws ogółem  (Zo lub E) 

1. Probacja w procesie resocjalizacji 12 9 79 21 4 Zo 

2. Metodyka pracy resocjalizacyjnej 12 9 79 21 4 Zo 

Razem 24 18  42 8  

 
KIERUNEK: PEDAGOGIKA 2014/15 STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE 

 

ROK I, SEMESTR 1 studia II stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Pedagogika ogólna 21   21 5 E 

2. Logika formalna 15   15 4 Zo 

3. Współczesne problemy socjologii 15   15 4 E 

4. Ochrona praw dziecka i rodziny  15   15 4 Zo 

5. Teoria i praktyka nowej edukacji 24   24 5 E 

6. Metodologia badań społecznych 1 15   15 4 Zo 

7. Nauczyciel: „między żywiołami  

a narzędziami” 

 24  24 5 Zo 

8. Seminarium magisterskie 1  9  9 - Z 

Razem 105 33  138 30  
*prowadzone w grupach dla poszczególnych specjalności przez kierownika katedry kończy się opracowaniem przez każdego studenta projektu badawczego. Po 2 semestrze Kierownik katedry przydziela studentów do 

poszczególnych promotorów. 

 
ROK I, SEMESTR 2 studia II stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Metodologia badań społecznych 2  15  15 3 E 

2. Podstawy gerontologii 15   15 3 Zo 

3. Debaty w psychologii 12 12  24 4 Zo 

4. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 18   15 3 Zo 



 
 

 

51 

 

5. Przedmioty specjalizacyjne 1 18 42  60 8 Zo 

6. Seminarium magisterskie 2*  9  9 1 Z 

7. Pedagogika czasu wolnego 6 12  18 3 Zo 

 Zajęcia do wyboru:  
1) Metodyka edukacji muzycznej, plastycznej i technicznej 

2) Inteligencje wielorakie w koncepcji Gordona 

3) Wybrane zagadnienia kryminologii i wiktymologii 

 

 

 

 

18 

 

 

18 

 9 3 Zo 

8. Wykład monograficzny 1 (w języku 

obcym: angielski, niemiecki) 

9   9 2 Zo 

Razem     30  

 

Przedmioty specjalizacyjne 1 
ROK I, SEMESTR 2;  specjalność: ANIMATOR EDUKACJI NIEKONWENCJONALNEJ 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Wyobraźnia i narracja jako sztuka 

możliwości 

9 21  30 4 Zo 

2. Nauczyciel „czwórnia” jako imaginator 

- prowokator 

9 21  30 4 Zo 

Razem     8  

 
ROK I, SEMESTR 2; specjalność: WCZESNA EDUKACJA DZIECKA W MODELU „WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI” 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Wyróżniki innej edukacji 9 21  30 4 Zo 

2. Edukacja z wyobraźnią i narracją 9 21  30 4 Zo 

Razem     8  
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ROK I, SEMESTR 2;  specjalność: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z Socjoterapią 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Teoretyczne podstawy pracy 

opiekuńczej  

9 21  30 4 Zo 

2. Poradnictwo  pedagogiczne i rodzinne 9 21  30 4 Zo 

Razem       

 
ROK I, SEMESTR 2;  specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Pedagogika resocjalizacyjna z 

elementami penitencjarystyki 

9 21  30 4 Zo 

2. Podstawy prawa karnego i 

wykonawczego 

9 21  30 4 Zo 

Razem       

 
 
 
ROK II, SEMESTR 3 studia II stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Antropologia cywilizacji 15 15  30 4 E 

2. Pedagogika aksjologiczna 30   30 2 Zo 

3. Andragogika 15 15  30 4 E 

4. Podstawy zarządzania firmą edukacyjną 9 21  30 4 E 

5. Przedmioty specjalizacyjne 2 18 42  60 8 Zo 

6. Edukacja  cywilizacji technicznej 15   15 1 Zo 

 Seminarium magisterskie 3  (15)  15 = Z 
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7. Edukacja wielokulturowa/ Edukacja 

cywilizacji 

15   15 1 Zo 

8. Zajęcia do wyboru: 
1) Metodyka edukacji polonistycznej i matematycznej 

2) Kultura edukacji w koncepcji Brunera 

3) Multimedia w edukacji dziecka (wraz z CTA) 

  

18 

  

18 
2  

Zo 

9. Wykład monograficzny:  

Neoliberalne uwikłania edukacji 

7 sposobów skutecznego działania" wg 

Covyego 

9   9 1  

10. Praktyka*   40 
2 

tygodnie 

 40 2 Z 

Razem     30  
* prowadzona dla wszystkich specjalności i kierunków 
**pws - praca własna studenta 
 

 

 

 

 

 

 

Przedmioty specjalizacyjne 2 
ROK I, SEMESTR 3;  specjalność: ANIMATOR EDUKACJI NIEKONWENCJONALNEJ 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Metametoda PROedukacja 9 21  30 4 Zo 

2. Metoda sekwencji warsztatowych 9 21  30 4 Zo 

Razem     8  

 
 

ROK I, SEMESTR 3; specjalność: WCZESNA EDUKACJA DZIECKA W MODELU „WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI” 
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  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Metametoda PROedukacja 9 21  30 4 Zo 

2. Czas-przestrzeń-organizacja jako 

niezbędniki dobrej edukacji 

9 21  30 4 Zo 

Razem    60 8  

 
 
ROK I, SEMESTR 3;  specjalność: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z Socjoterapią 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Socjoterapia 9 21  30 4 Zo 

2. Formy i metody pracy opiekuńczo-

wychowawczej 

9 21  30 4 Zo 

Razem    60 8  

 
ROK I, SEMESTR 3;  specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Probacja w procesie resocjalizacji 9 21  30 4 Zo 

2. Diagnoza w resocjalizacji 9 21  30 4 Zo 

Razem    60 8  
 
 

ROK II, SEMESTR 4 studia II stopnia, niestacjonarne  

  Liczba godzin Liczba  Forma 
Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Seminarium magisterskie 3  9 40 9 1 Zo  

2. Zajęcia do wyboru 

1) Metodyka edukacji przyrodniczej i 

  

18 

  

18 
 

1 

 

Zo 
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wychowania fizycznego i zdrowotnego 

2) Inteligencja emocjonalna w koncepcji 

Golemana lub Nowe metody w edukacji 

pozaszkolnej 

3) 

 

3. Przedmioty specjalizacyjne 3 12 36  48 6 Zo 

4. Pedagogika porównawcza 15 15  30 2 Zo 

5. Diagnoza i terapia pedagogiczna 9 9  18 1 Zo 

6. Egzamin magisterski     19 E 

Razem     30  
* seminarium realizowane jest przez promotora na zasadach indywidualnych konsultacji ze studentami.  

 

 

 

 

 

Przedmioty specjalizacyjne 3 
ROK I, SEMESTR 4;  specjalność: ANIMATOR EDUKACJI NIEKONWENCJONALNEJ 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Metoda prowokowania obrazem-

symbolem-metaforą 

6 18  24 3 Zo 

2. Metoda kreatywnych konfrontacji 

edukacji ekologicznej 

6 18  24 3 Zo 

Razem    48 10  

 
 
 

ROK I, SEMESTR 4; specjalność: WCZESNA EDUKACJA DZIECKA W MODELU „WROCŁAWSKIEJ SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI” 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 
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  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Nauczyciel „czwórnia” jako imaginator 

- prowokator 

6 18  24 3 Zo 

2. Szkoła i... świat 6 18  24 3 Zo 

Razem    48 10  

 
 
 
ROK I, SEMESTR 4;  specjalność: Pedagogika Opiekuńczo - Wychowawcza z Socjoterapią 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Trening zastępowania agresji 6 18  24 3 Zo 

2. Metodyka pracy socjoterapeutycznej z 

superwizją 

6 18  24 3 Zo 

Razem    48   

 
ROK I, SEMESTR 4;  specjalność: Resocjalizacja i pomoc postpenitencjarna 

  Liczba godzin Liczba  Forma 

Lp. Nazwa przedmiotu w semestrze godzin ECTS zaliczenia 

  wk ć/w/l sk ogółem  (Zo lub E) 

1. Metodyka pracy resocjalizacyjnej 6 18  24 3 Zo 

2. Współczesne koncepcje w resocjalizacji 6 18  24 3 Zo 

Razem    48   

 

 
Opisy przedmiotów 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Technologia 
Informacyjna   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Informatyki 5 

Podstawowa znajomość 
pakietu MS Office i 
obsługa komputera. 

1. Zakłada się praktyczne trenowanie zdobytych 
umiejętności na zajęciach. 2. Celem przedmiotu jest 
wykorzystanie technologii informacyjnych do 
przygotowania własnego warsztatu pracy 
intelektualnej.  



 
 

 

57 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Systemy 
motywowania do 
pracy 

Work motivation 
systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

zarządzanie zasobami 
ludzkimi, rozwój i 
doskonalenie 
pracowników, 
wynagrodzenia 

1. Dostarczenie wiedzy dotyczącej zasad 
projektowania systemów motywowania. 
 
2. Dostarczenie wiedzy dotyczącej zasad 
kształtowania pożądanych postaw pracowników i ich 
zaangażowania w pracy.  
 
3. Dostarczenie wiedzy dotyczącej pożądanych 
kompetencji kadry kierowniczej w zakresie 
motywowania pracowników. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Sztuczna 
inteligencja 

Artificial 
intelligence kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 5 

Analiza matematyczna i 
algebra liniowa; 
Matematyka dyskretna 

1. Zapoznanie słuchaczy z pojęciem i podstawowymi 
problemami sztucznej inteligencji oraz jej znaczeniem 
w informatyce. 
 
2. Ukazanie sztucznej inteligencji jako dyscypliny, 
której wyniki umożliwiają wspomaganie lub 
automatyzację czynności umysłu i zmysłów człowieka. 
 
3.Wyjaśnienie wybranych zagadnień sztucznej 
inteligencji. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Projekt zespołowy Team project specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 7 

Znajomość 
programowania 
obiektowego, 
dynamicznego 

Student powinien umieć tworzyć aplikacje w 
środowisku obiektowym wykorzystując klasy 
 
biblioteczne odpowiedzialne za mechanizmy sieciowe. 
Student powinien rozumieć obiektowy 
 
charakter programu oraz sposób zarządzania 
obiektami w pamięci operacyjnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Projekt zespołowy Team project specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 6 

Znajomość 
programowania 
obiektowego, 
dynamicznego 

Student powinien umieć tworzyć aplikacje w 
środowisku obiektowym wykorzystując klasy 
 
biblioteczne odpowiedzialne za mechanizmy sieciowe. 
Student powinien rozumieć obiektowy 
 
charakter programu oraz sposób zarządzania 
obiektami w pamięci operacyjnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Projekt zespołowy Team project specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 7 

Znajomość 
programowania 
obiektowego, 
dynamicznego 

Student powinien umieć tworzyć aplikacje w 
środowisku obiektowym wykorzystując klasy 
 
biblioteczne odpowiedzialne za mechanizmy sieciowe. 
Student powinien rozumieć obiektowy 
 
charakter programu oraz sposób zarządzania 
obiektami w pamięci operacyjnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Gatunki 
dziennikarskie Journalist species kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Przekazanie studentom umiejętności analizy i 
tworzenia podstawowych tekstów z głównych 
gatunków dziennikarskich. 
 
2. Zaznajomienie studentów z realiami pracy 
dziennikarza w redakcji i w terenie. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Języki i 
paradygmaty 
programowania 

Languages and 
paradigm of 
programming kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 2 

Podstawy 
programowania 

Zapoznanie studentów z zasadami strukturalnego i 
obiektowego programowania na przykładzie języka 
C++. 
 
Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności 
programowania z wykorzystaniem zintegrowanego 
środowiska programowania. 
 
Nabycie umiejętności stosowania prezentowanych 
technik oraz paradygmatów programowania. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

 1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności 
językowych osiągniętych na poziomie A2 i 
doskonalenie do poziomu B1. 
 
 2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w 
sytuacjach życia codziennego - towarzyskich oraz 
zawodowych. 
 
 3. Poszerzanie oraz systematyzowanie poznanego 
słownictwa oraz struktur gramatycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie w 
Administracji podyplomowe niestacjonarne   

Ewaluacja 
programów 
publicznych   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak zapoznanie z problemami i metodami ewaluacji.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy 
zarządzania 

Basics of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

zaznajomienie studentów z podstawowymi funkcjami 
zarządzania oraz procesem zarządzania organizacją 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Psychologia 
społeczna, 
wychowawcza i 
rodziny   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Zapoznanie z wiodącymi teoriami psychologii 
społecznej, prawidłowościami rządzącymi życiem 
społecznym. Dostarczenie wiedzy o mechanizmach 
wpływu społecznego. Zaznajomienie z różnymi 
środowiskami wychowawczymi oraz metodami 
oddziaływań wychowawczych. Dostarczenie wiedzy o 
funkcjonowaniu współczesnej rodziny.Przedstawienie 
rodziny w ujęciu systemowym. Dokonanie analizy 
postaw wychowawczych rodziców, stylów wychowania 
i ich znaczenia w kształtowaniu atmosfery 
wychowawczej. Zapoznanie z funkcjami rodziny. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Bezpieczeństwo 
danych Data safety podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 7 

Systemy operacyjne, 
Sieci komputerowe, 
Podstawy teorii 
informacji. 

Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom wiedzy 
na temat teoretycznych, praktycznych, 
organizacyjnych i technicznych aspektów  związanych 
z ochroną danych w systemach informacyjnych. 
 
Dodatkowo omówiono krótko i problemy prawne 
dotyczące bezpieczństwa danych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Komputerowe 
systemy 
zarządzania 

Computer systems 
of management podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 5 brak 

- zapoznanie słuchaczy z aktualnymi możliwościami 
oraz problemami związanymi z wykorzystaniem 
systemów komputerowych w zarządzaniu' 
 
- przybliżonie pojęć z zakresu architektury, 
funkcjonalności i obszarów zastosowań 
zintegrowanych komputerowych systemów 
zarządzania, 
 
- podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki ich 
doboru i oceny. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Systemy 
operacyjne Operating systems podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Algorytmy i struktury 
danych, języki i metody 
programowania.  

a) ogólne zasady organizacji SO, 
 
b metody i techniki stosowane w implementacji SO, 
 
c) współpraca oprogramowania i sprzętu w realizacji 
podstawowych zadań SO. 
 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Analiza 
matematyczna   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 brak 

Opanowanie podstaw Matematyki ze szczególnym 
uwzględnieniem analizy matematycznej.  
 
Funkcje i granice. 
 
Rachunek różniczkowo całkowy. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Algorytmy i 
struktury danych 

Algorithms and 
data structures kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 2 

Analiza matematyczna, 
podstawy 
programowania 

Zapoznanie studentów z:  
 
a) podstawowymi typami oraz abstrakcyjnymi 
strukturami danych, 
 
b) dynamicznymi strukturami informacyjnymi oraz 
technikami ich implementacji, 
 
c) podstawami teoretycznej analizy algorytmów, 
 
d) sposobami projektowania i oceny złożoności 
algorytmów, 
 
e) typowymi algorytmami przetwarzania danych. 
 
Nabycie przez studentów umiejętności zastosowania 
algorytmów i struktur danych w praktyce.  
 
Nabycie umiejętności programowania oraz analizy 
wybranych algorytmów.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Podstawy 
programowania 

The basic of 
programming podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 brak 

Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu 
programowania. 
 
Zapoznanie studentów ze strukturalnym i 
proceduralnym podejściem do programowania 
poprzez systematyczną naukę języka Pascal. 
 
Wprowadzenie do podstawowych algorytmów i 
struktur danych oferowanych przez typowy język 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

strukturalny. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Metodologia pracy 
naukowej   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Brak 

1. Zapoznanie studentów ze specyfiką badań 
ilościowych i jakościowych 
 
2. Dostarczenie wiedzy dotyczącej podstawowych 
paradygmatów wiedzy naukowej 
 
3. Dostarczenie wiedzy dotyczącej zasad budowy 
teorii naukowych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Problemy 
społeczne i 
zawodowe 
informatyki oraz 
ochrona danych 
osobowych 

Social and 
vocational 
problems in 
computer scence podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Celem przedmiotu jest: 
 
-  zapoznanie studentów ze społecznymi i 
psychologicznymi zagadnieniami wykonywania pracy 
(w szczególności w branży IT): elementy socjologii 
organizacji w kontekście specyfiki pracy informatyków; 
elementy psychologii pracy w kontekście pracy 
informatyków; 
 
 
- wprowadzenie studentów w problematykę ochrony 
danych osobowych w wymiarach prawnym, 
społecznym i organizacyjnym. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Projekt zespołowy Team project specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 6 

Znajomość 
programowania 
obiektowego, 
dynamicznego 

Student powinien umieć tworzyć aplikacje w 
środowisku obiektowym wykorzystując klasy 
 
biblioteczne odpowiedzialne za mechanizmy sieciowe. 
Student powinien rozumieć obiektowy 
 
charakter programu oraz sposób zarządzania 
obiektami w pamięci operacyjnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Projekt zespołowy Team project specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 7 

Znajomość 
programowania 
obiektowego, 
dynamicznego 

Student powinien umieć tworzyć aplikacje w 
środowisku obiektowym wykorzystując klasy 
 
biblioteczne odpowiedzialne za mechanizmy sieciowe. 
Student powinien rozumieć obiektowy 
 
charakter programu oraz sposób zarządzania 
obiektami w pamięci operacyjnej. 



 
 

 

61 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Marketing 
szeptany i 
marketing 
wirusowy   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 2 brak 

1. Wprowadzenie studenta do zagadnień z marketingu 
szeptanego i wirusowego 
 
2. Analiza wybranych kampanii reklamowych. 
Poznanie narzędzi marketingu szeptanego i 
wirusowego 
 
3. Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu marketingu 
szeptanego i wirusowego  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 4 

znajomość języka na 
poziomie podstawowym 

1. Opanowanie sprawności językowych; mówienie, 
słuchanie, pisanie , czytanie na poziomie 
średniozaawansowanym. 
 
2. Opanowanie podstaw komunikacji w jargonie 
biznesu turystycznego 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Podstawy 
symulacji 
komputerowej 

Basics of 
computer 
simulation kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 6 

Metody probabilistyczne 
i statystyka 

1. Zapoznanie studentów z podstawami 
przeprowadzania komputerowych badań 
symulacyjnych i wykorzystaniem narzędzi statystyki 
opisowej do interpretacji otrzymanych wyników. 
 
2. Szczegółowe zapoznanie się z wybranym 
informatycznym systemem do symulacji sieci 
komputerowych. 
 
3. Szczegółowe poznanie wybranego informatycznego 
systemu do symulacji sieci komputerowych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Informatyczne 
wspomaganie 
służby personalnej 

Computer aiding 
of personnel 
service specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Podstawowa wiedza z 
zakresu technologii 
informacyjnych, 
umiejętność 
wykorzystania narzędzi 
pakietu MS Office w 
stopniu podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat możliwości 
informatycznego wspomagania pracy służby 
personalnej przy użyciu dostępnych technologii 
teleinformatycznych.  
 
2. Wskazanie uwarunkowań i ograniczeń w zakresie 
wykorzystania dostępnych metod i narzędzi 
informatyki do wspomagania działań w służbie 
personalnej. 
 
3. Wyrobienie umiejętności  wykorzystywania 
dostępnych metod i narzędzi informatyki oraz 
tworzenia nowych narzędzi informatycznych do 
wspomagania pracy służby personalnej.  

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Systemy 
informacyjne w 
zarządzaniu 
kadrami 

Information 
systems in human 
resources 
management specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Podstawowa wiedza z 
zakresu technologii 
informacyjnych, 
umiejętność 
wykorzystania narzędzi 
pakietu MS Office w 
stopniu podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat możliwości 
informatycznego wspomagania procesów zarządzania 
kadrami.  
 
2. Wskazanie uwarunkowań i ograniczeń w zakresie 
wykorzystania dostępnych metod i narzędzi 
informatyki w zarządzaniu kadrami. 
 
3. Wyrobienie umiejętności  wykorzystywania 
dostępnych metod i narzędzi informatyki oraz 
tworzenia nowych narzędzi informatycznych w 
zarządzaniu kadrami.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Interwencja 
profilaktyczna w 
szkole   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Przygotowanie  nauczycieli do: 
 
-prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniem i 
rodzicami, 
 
-sporządzania kontraktu dla ucznia we współpracy z 
rodzicami, 
 
-dokonać adekwatnej oceny efektów własnych 
działań. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   Dydaktyka ogólna    podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Podstawowym celem wykładu jest wprowadzenie 
studentów w problematykę dydaktyki jako teorii 
uczenia się i nauczania.  
 
Studenci powinni poznać podstawowe prawidłowości 
pedagogiczne i psychologiczne organizacji procesu 
kształcenia.  
 
Zdobycie takiej wiedzy powinno ułatwić studentom 
przygotowanie się do roli nauczyciela w szkołach. 
 
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z pojęciami 
z zakresu współczesnej dydaktyki w kontekście 
edukacji i nauk o niej.  
 
Projektowanie sytuacji dydaktycznych występujacych 
we współczesnej szkole.  
 
Dokonywanie wnikliwej analizy problemów 
dydaktyczno-wychowawczych wystepujących w 
praktyce szkolnej i wskazywanie na efektywne formy, 
metody,środki ich rozwiązywania. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Procesy 
poznawcze   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 bak 

Ogólnym celem jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi problemami, pojęciami i metodami 
psychologii procesów poznawczych. Wiedza na temat 
poszczególnych procesów poznawczych będzie 
ilustrowana wynikami badań empirycznych. 
 
Można wyróżnić dwa szczegółowe cele . 
 
Po pierwsze, chodzi o zrozumienie jak ważna, z 
punktu widzenia ogólnego wykształcenia 
psychologicznego, jest wiedza na temat pozornie 
prostych procesów np. percypowanie kształtów 
przedmiotów, wyobrażanie sobie znanej twarzy, 
selekcja zbędnych informacji czy pamięć wydarzeń z 
własnego dzieciństwa. 
 
Po drugie, chodzi o wykazanie, że nasze intuicyjne 
wyjaśnienia np. takich procesów jak: wrażenia, 
spostrzeżenia, uwaga, wyobrażenia, pamięć, 
myślenie, decyzje, często odbiegają od naukowych 
koncepcji, dlatego warto się tym naukowym ujęciom 
bliżej przyjrzeć 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne i 
ochrona własności 
intelektualnej   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 2 

Umiejętność obsługi 
komputera w stopniu 
podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty technologii 
informacyjnych i obszarów ich wykorzystania w 
społeczeństwie informacyjnym. 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań 
prawnych z zakresu ochrony własności intelektualnej. 
 
3. Wyrobienie umiejętności w zakresie wykorzystania 
pakietu oprogramowania biurowego i sieci 
komputerowych do tworzenia złożonych dokumentów 
różnych typów z poszanowaniem praw własności 
intelektualnej.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA fonetyka   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

- Utrwalenie wiedzy na temat mechanizmów 
odpowiedzialnych za produkcję dźwięków w języku 
angielskim. 
 
- Ćwiczenie znajomości alfabetu fonetycznego z jego 
praktycznym zastosowaniem. 
 
- Poprawne wymawianie samogłosek i spółgłosek oraz 
ćwiczenie akcentowenia sylab i intonowania dżwięków 
charakterystyczne dla języka angielskiego.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Praktyka 
pedagogiczna III   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 

Metodyka nauczania 
języka angielskiego 
sem. 3,4,5, praktyka 
pedagogiczna I i III 

1. Zapoznanie studenta z warunkami  i środowiskem 
pracy. 
 
2. Weryfikacja i wykorzystanie w praktyce wiedzy 
teoretycznej związanej z nauczaniem. 
 
3. Rozwijanie umiejętności merytorycznych 
niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Praktyka 
pedagogiczna I   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Metodyka nauczania 
języka angielskiego 
sem. 3 

1. Zapoznanie studenta z warunkami  i środowiskem 
pracy. 
 
2. Weryfikacja i wykorzystanie w praktyce wiedzy 
teoretycznej związanej z nauczaniem. 
 
3. Rozwijanie umiejętności merytorycznych 
niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - gramatyka 
praktyczna   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

PNJA gramatyka 
praktyczna semestr 3 

Pogłębienie i utrwalenie znajomości praktycznych 
aspektów gramatyki języka angielskiego u studentów, 
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 
merytorycznych stawianych przyszłym nauczycielom 
języka angielskiego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA - słownictwo   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

PNJA słownictwo 
semestr 3 

Wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa na 
poziomie zaawansowanym. 
 
Zaznajomienie studentów ze sposobami efektywnego 
zapamiętywania słownictwa. 
 
Utrwalenie słownictwa na poziomie zaawansowanym. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Seminarium 
egzaminacyjne   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 brak 

1. Merytoryczne przygotowanie studentów do 
egzaminu licencjackiego. 
 
2. Opieka nad studentami przygotowującymi 
prezentacje na egzamin licencjacki. 
 
3. Omówienie i powtórzenie zagadnień z dziedziny 
językoznastwa stosowanego i metodyki nauczania 
języka angielskiego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi z 
Elementami 
Psychologii 
Zarządzania podyplomowe niestacjonarne   

Kształtowanie 
karier - szkolenie i 
rozwój kadry 

Careers formation 
- training and 
personnel's 
development inny                             

Katedra 
Zarządzania 1 Brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi 
w zakresie karier pracowniczych i ich uwarunkowań 
 
2. Zapoznanie studentów z zasadami projektowania 
strategii rozwoju kadr w organizacji 
 
3. Zapoznanie studentów z metodami analizy potrzeb 
szkoleniowych w organizacji praz planowania i 
realizacji szkoleń. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Cyfrowe 
przetwarzanie 
obrazów 

Digital processing 
of images specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 5 

Algebra liniowa, Analiza 
matematyczna, 
Elementy grafiki 
komputerowej 

1. Poznanie algorytmów interpolacji, aproksymacji, 
estymacji, transformat ortogonalnych, kodowania i 
kompresji. 
 
2. Nabycie umiejętności projektowania i implementacji 
algorytmów interpolacji, aproksymacji i filtrowania 
danych.  
 
3. Nabycie umiejętności doboru algorytmów 
kodowania, transformacji i kompresji zależnie od typu 
przetwarzanych danych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa Projekt zespołowy Team project specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 6 

Cyfrowe przetwarzanie 
obrazów 

1. Opracowanie celu, zakresu i harmonogramu 
projektu. Przydzielenie zadań do jego uczestników. 
 
2. Realizacja projektu według harmonogramu. 
 



 
 

 

65 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

3. Prezentacja wyników 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Komunikacja 
interpersonalna   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1. Zapoznanie studentów z problematyką komunikacji 
interpersonalnej w wymiarze teoretycznym i 
praktycznym.   
 
2. Pokazanie, w jaki sposób przygotować dobrą 
prezentację, jak zaplanować wystąpienie publiczne, 
zorganizować debatę. 
 
3. Wymogi społeczne  powstania sytuacji konfliktowej i 
negocjacyjnej.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

1. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
egzaminu dyplomowego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
egzaminu dyplomowego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy 
dydaktyki ogólnej   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

1. Poznanie przez studentów prawidłowości 
pedagogicznych i psychologicznych organizacji 
procesu kształcenia 
 
2. Zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu 
współczesnej dydaktyki w kontekście edukacji i nauk o 
niej. 
 
3. Przedstawienie  efektywnych form, metod i środków 
rozwiązywania problemów dydaktyczno - 
wychowawczych występujących we współczesnej 
szkole. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Wybrane 
zagadnienia 
Filozofii z 
elementami etyki   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 Brak 

1. Zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi 
zagadnieniami i pojęciami filozofii 
 
2. Ukazanie na przykładzie kategorii prawdy i 
kłamstwa znaczenia filozofii w życiu jednostki i 
społeczeństwa   

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Metody, zasady i 
formy pracy   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

metody, zasady, formy 
pracy z dziećmi 

1. Nowa podstawa programowa dla przedszkola i 
kształcenia zintegrowanego. 
 
2. Metody i techniki aktywizujące w pracy z dzieckiem. 
 
3. Rola pracy w grupach wśród dzieci. 
 
4. Praca z dzieckiem zdolnych. 
 
5. Praca z dzieckiem trudnym wychowawczo. 
 
6. Praca z dzieckiem z trudnościami w nauce 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi 

Zarządzanie 
personelem 

Human resources 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Brak 

1. Zapoznanie z ewolucją poglądów na zarządzanie 
personelem w organizacji  
 
2. Poznanie współczesnych rozwiązań w zakresie 
doboru i zatrudnienia pracowników w organizacji 
 
3. Poznanie zasad i procedur oceniania pracowników  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Diagnostyka 
pedagogiczna   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Poznanie wybranych narzędzi diagnozy. 
Sporządzanie diagnozy ped-psych. Dokonywanie 
analizy przypadku. Opracowywanie planu interwencji 
/propozycje rozwiązań oraz wdrażanie oddziaływań. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Edukacja 
środowiskowa i 
ekologiczna w 
systemie 
zintegrowanym   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

- ukazanie możliwości korzystania z zasobów 
wewnętrznych dzieci oraz z zasobów tkwiących w 
ludziach i otoczeniu; wykorzystanie aktywności 
różnorodnej w dążeniu do integracji czynnościowej;  
 
-zapoznanie z zasadami efektywnego rozwijania 
zdolności poznawczych, praktycznych oraz społeczno 
- emocjonalnych dzieci związanych z otaczającym  
środowiskiem społeczno -przyrodniczym i  
ekologicznym;   
 
-zgłębianie metodyki opartej na działalności 
badawczej, poszukiwaniu, eksperymentowaniu oraz 
budowaniu refleksji dzieci opartej na myśleniu 
hipotetyczno - dedukcyjnym.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski w 
biznesie 

English Language 
in business specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie maturalnym 

Poznanie podstawowej terminologii angielskiej w 
biznesie.  
 
Poznanie podstawowych zagadnień z dziedziny 
finansów i organizacji przedsiębiorstwa.  
 
Doskonalenie umiejętności komunikowania się w 
sytuacjach biznesowych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Przeprowadzenie badań empirycznych i 
opracowanie ich wyników dla potrzeb pracy 
magisterskiej 
 
2. Opracowanie rozdziału zawierającego wyniki badań 
i ich omówienie 
 
3. Podsumowanie pracy magisterskiej i jej 
zakończenie 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Przeprowadzenie badań empirycznych i 
opracowanie ich wyników dla potrzeb pracy 
magisterskiej 
 
2. Opracowanie rozdziału zawierającego wyniki badań 
i ich omówienie 
 
3. Podsumowanie pracy magisterskiej i jej 
zakończenie 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Teoretyczne 
podstawy 
wychowania   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

- zapoznanie z elementarnymi paradygmatami teorii 
wychowania, podstawowymi pojęciami i jej istotą;  
 
- zainicjowanie procesu powstawania refleksji 
dotyczącej własnej ideologii wychowawczej, 
argumentowania na temat jej relacji względem 
najistotniejszych koncepcji filozoficznych, 
psychologicznych i pedagogicznych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Filozofia ogólna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 nrak 

Zapoznanie Słuchaczy z podstawowymi 
zagadnieniami klasycznej filozofii: pojęcie 
racjonalizmu, główne problemy teodycei, założenia 
klasycznej estetyki, problemy współczesnej etyki (kara 
śmierci, klonowanie, etc) 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Doradca 
Zawodowy podyplomowe niestacjonarne   

Edukacja 
matematyczna 
dziecka w 
systemie 
zintegrowanym   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Edukacja matematyczna 
dziecku w wieku 
przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym 

1. Zapoznanie i omówienie nowej podstawy 
programowej dla przedszkola i kształcenia 
zintegrowanego pod kątem edukacji matematycznej i 
przyrodniczej. Cele i treści kształcenia, spiralny układ 
treści kształcenia. Program wychowania 
przedszkolnego i program nauczania na I etapie 
edukacyjnym. 
 
 
2. Kształtowanie dojrzałości szkolnej. 
 
3. Dostosowanie działań pedagogicznych do potrzeb i 
możliwości dziecka, w szczególności do możliwości 
psychofizycznych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Doradca 
Zawodowy podyplomowe niestacjonarne   

Charakterystyka 
rynku pracy w UE 

Characteristics of 
the job market in 
EU podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

charakterystyka rynku pracy w poszczególnych 
krajach UE, 
 
charakterystyka narzędzi aktywizujących politykę 
pełnego zatrudnienia w UE 
 
przepisy prawne dotyczące uzyskiwania pozwoleń na 
osiedlenie, prace itp 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Doradca 
Zawodowy podyplomowe niestacjonarne   

Psychologia 
społeczna Social psychology kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 

Zaliczone przedmioty: 
Nie stawia się wymagań 
wstępnych 

1. Utrwalenie wiedzy z zakresu psychologii 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki w 
grupie społecznej, interpretacji postaw i interakcji 
międzyosobowych oraz wpływu społecznego. 
 
2. Wskazanie na możliwości rozwiązywania trudnych 
sytuacji społecznych, poznawania i oceniania ludzi 
oraz zastosowania metod badań i testów 
psychologicznych. 
 
3. Nabycie przez słuchacza kompetencji w zakresie 
rozumienia mechanizmów - procesów społecznych. 



 
 

 

68 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi z 
Elementami 
Psychologii 
Zarządzania podyplomowe niestacjonarne   

Prawo pracy i 
ubezpieczenia 
społeczne   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Prawo 

zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa pracy 
 
 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Doradca 
Zawodowy podyplomowe niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Pozyskanie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw 
prawa tj. pojęcia prawa, normy prawnej, stosunku 
prawnego, zdarzeń prawnych,  instrumentów 
służących do udoskonalania prawa, systemu gałęzi 
prawa w Polsce, wykładni prawa, podstawowych 
instytucji z zakresu prawa cywilnego 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   Retoryka i erystyka 

Rhetoric and 
eristic podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Pozyskanie i utrwalenie wiedzy z zakresu Retoryki i 
Erystyki,  
 
1)rys historyczny i charakterystyka retoryki,  
 
2)style przemawiania, 
 
3) rodzaje retoryczne, 
 
4)sztuka prowadzenia sporów, przekonywania, 
 
5)techniki argumentacji,  

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Podstawy prawa 
oświatowego   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Pozyskanie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa 
oświatowego, sytuacji prawnej ucznia, statusu 
nauczycieli, rodzajów szkół 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Turystyka 
Międzynarodowa 

Organizacja i 
funkcjonowanie 
biura 
turystycznego   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

Uczestnictwo w 
zajęciach zgodnie z 
przewidzianym planem 
zajęć 

- specyfika prowadzenia działalności turystycznej,  
 
- poznanie struktur w sektorze usług turystycznych 
 
- prawidłowa obsługa klienta, odpowiednie działania 
marketingowe 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa Bazy danych Data bases kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 4 brak 

przekazanie studentom wiedzy z zakresu budowy 
relacyjnych baz danych i podstaw administrowania 
systemami zarządzania baz danych; przygotowanie 
do roli projektanta i administratora baz danych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   Dydaktyka   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1.Zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedza o 
procesach edukacyjnych 
 
2.Wyposażenie w kompetencje umożliwiające 
samodzielne projektowanie zajęć dydaktycznych 
 
3. Ukształtowanie postaw ciągłego doskonalenia 
własnej wiedzy     
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Problemy 
społeczne i 
zawodowe 
informatyki oraz 
ochrona danych 
osobowych 

Social and 
vocational 
problems in 
computer scence podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Celem przedmiotu jest: 
 
-  zapoznanie studentów ze społecznymi i 
psychologicznymi zagadnieniami wykonywania pracy 
(w szczególności w branży IT): elementy socjologii 
organizacji w kontekście specyfiki pracy informatyków; 
elementy psychologii pracy w kontekście pracy 
informatyków; 
 
 
- wprowadzenie studentów w problematykę ochrony 
danych osobowych w wymiarach prawnym, 
społecznym i organizacyjnym. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Psychologia Psychology podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu 
psychologii -  zarówno w aspekcie teoretycznym 
(psychologia akademicka), jak i praktycznym 
(psychologia stosowana).  
 
2. Opanowanie najważniejszych pojęć 
psychologicznych.  
 
3. Nabycie umiejętności operowania językiem 
psychologii w procesie wyjaśniania procesów 
intrapsychicznych i interpersonalnych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Zastosowania 
algorytmów 
genetycznych 

Genetic algorithm 
application specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 7 matematyka dyskretna 

Celem zajęć jest nauczenie stosowania w praktyce 
metod sztucznej inteligecji, a w szczególności 
akgorytmów genetycznych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Matematyka 
dyskretna 

Discrete 
mathematics kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 2 Analiza matematyczna 

Celem nauczania przedmiotu jest nauczenie 
modelowania matematycznego związanego ze 
zbiorami skończonymi. W ramach tych zagadnień 
omówić należy zagadnienia algebry liniowej wraz z 
teorią macierzy i podstaw liczb zespolonych. 
Omówione będą również podstawy optymalizacji 
dyskretnej i teorii grafów. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Metody 
probabilistyczne i 
statystyka 

Probabilistic 
methods and 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Znajomość podstaw 
statystyki 

1. Prawdopodobieństwo dyskretne oraz ciągłe 
 
2. Procesy stochastyczne, estymacja 
 
3. Testowanie hopotez 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Sieciowe systemy 
informacyjne 

Network 
information 
systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 6 Sieci komputerowe 

Celem nauczania przedmiotu jest nauczenie 
modelowania matematycznego związanego ze 
zbiorami skończonymi. W ramach tych zagadnień 
omówić należy zagadnienia algebry liniowej wraz z 
teorią macierzy i podstaw liczb zespolonych. 
Omówione będą również podstawy optymalizacji 
dyskretnej i teorii grafów. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie w 
Administracji podyplomowe niestacjonarne   Prawo cywilne Civil law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Prawo 

zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa 
cywilnego 
 
 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie w 
Administracji podyplomowe niestacjonarne   Prawo pracy Labour law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Prawo 

zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa pracy 
 
 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Stopniowe wprowadzenie studentów w język 
niemiecki. Przekazanie słownictwa opartego na 
tematach z życia codziennego. Wytworzenie zdolności 
porozumiewania się za pomocą prostych 
sformułowań. Poznanie prostych struktur 
gramatycznych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Rozszerzenie wiadomości z zakresu języka 
niemieckiego, poznawanie nowych struktur 
gramatycznych oraz nowego słownictwa. Rozwijanie 
zdolności porozumiewania się w języku niemieckim. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Poznawanie 
uczniów   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Zapoznanie studentów ze sposobami gromadzenia 
wiedzy o efektach oddziaływań społeczno-
emocjonalnych(skutkach wychowawczych) 
 
2.Dostarczenie wiedzy dotyczącej metod,technik i 
narzędzi wykorzystywanych w procesie 
rozpoznawania zachowań uczniów   

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Celem wykładów jest przedstawienie i omówienie 
podstawowych instytucji i zagadnień prawnych, w tym 
o charakterze ogólnym, jak też  szczegółowym - 
między innymi z zakresu prawa cywilnego oraz 
karnego.  
 
2. Dodatkowo w ramach wykładu omówione zostaną 
podstawowe źródła prawa obowiązujące w systemie 
prawa polskiego jak też Unii Europejskiej,       
 
oraz zasady stosowania wykładni prawa i likwidowania 
tzw. „luk w prawie”.  
 
3. W ramach wykładu zostaną także omówione 
najważniejsze zawody prawnicze, a także ogólne 
zasady funkcjonowania Sądów  
 
i Prokuratury w RP.    



 
 

 

71 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Matematyka Mathematics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

1. Przekazanie informacji dotyczących podstaw 
algebry liniowej i analizy matematycznej. 
 
2. Ukształtowanie umiejętności formułowania i 
rozwiązywania w ścisłym języku problemów 
ekonomicznych. 
 
3. Zapewnienie podstaw do reprezentowania aktywnej 
postawy w zakresie obserwacji zjawisk 
ekonomicznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo oświatowe   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 6 brak 

1. Przedstawienie studentom głównych zasad 
funkcjonowania oświaty w Polsce, w tym struktury i 
zasad tworzenia szkół i przedszkoli, funkcji dyrektora 
szłoły, nadzoru pedagogicznego, zadań kuratorów 
oświaty, uprawnień i obowiązków nauczycieli oraz 
zasad dotyczących ich zatrudniania. Dodatkowo w 
ramach wykładu omówione zostaną wybrane 
zagadnienia dotyczące struktury i funkcjonowania 
szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zasad 
uzyskiwania stopnii i tytułów naukowych; 
 
2. Ukształtowanie poglądów w zakresie 
podstawowych pojęć i zasad prawa oświatowego; 
 
3. Ukazanie źródeł prawa oświatowego 
obowiązującego w Polsce - w szerokim ujęciu, ze 
szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Badania 
operacyjne 

Operational 
research podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 podstawy matematyki 

1. Zapoznanie studenta z metodami optymalizacji 
zjawisk ekonomicznych 
 
2. Prezentacja praktycznego wykorzystania metod 
optymalizacyjnych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Strategie 
personalne 

Personnel 
strategies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Uporządkowanie wiedzy z zakresu realizacji funkcji 
personalnej w organizacji 
 
2. Zapoznanie z procedurą strategicznego planowania 
zasobów ludzkich w organizacji. 
 
3. Opanowanie technik projektowania nowoczesnej 
polityki personalnej w organizacji. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Prawne podstawy 
funkcjonowania 
oświaty, 
wprowadzenie w 
problematykę praw 
dziecka   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

1. Przedstawienie studentom podstaw prawnych i 
zasad funkcjonowania oświaty w Polsce, w tym 
omówienie podstawowych aktów prawnych 
dotyczących prawa oświatowego - w szerokim ujęciu, 
ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela; 
 
2. Omówienie podstawowych pojęć prawnych z 
zakresu oświaty, a także struktury i zasad tworzenia 
szkół i przedszkoli, funkcji dyrektora szłoły, nadzoru 
pedagogicznego, zadań kuratorów oświaty, uprawnień 
i obowiązków nauczycieli oraz zasad dotyczących ich 
zatrudniania. Dodatkowo w ramach wykładu 
omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące 
ochrony praw dziecka, w tym instytucja Rzecznika 
Praw Dziecka, Konwencja ONZ o Prawach Dziecka 
oraz karnoprawna ochrona diecka w ujęciu wybranych 
aktów prawnych Unii Europejskiej i polskiego Kodeksu 
Karnego;  
 
3. Ukształtowanie poglądów w zakresie 
podstawowych pojęć i zasad prawa oświatowego i 
ochrony praw dziecka. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Opanowanie  i rozwijanie sprawności językowych; 
komunikacja, rozumienie, pisanie, czytanie na 
poziomie  ponadpodstawowym 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 2 

znajomośc języka na 
poziomie podstawowym 

Opanowanie i rozwijanie sprawności językowych na 
poziomie średniozaawansowanym 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
procesami 

Process 
management kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 

zaliczone przedmioty: 
Rachunkowość, 
Finanse, Logistyka 

1. Przekazanie wiedzy w zakresie procesowego 
podejścia w zarządzaniu, jego istoty i prawidłowości w 
nim występujących 
 
2. Zapoznanie studenta z narzędziami zarządzania 
procesowego i regułami ich wykorzystania 
 
3. Nabycie przez słuchaczy kompetencji w zakresie 
wykorzystania mechanizmów zarządzania procesami 
w przedsiębiorstwie 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Socjoterapia   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

Poznanie istoty socjoterapii, określenie jej miejsca w 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 
Nabycie umiejętności diagnozowania zaburzeń w 
zachowaniu. 
 
Projektowanie zajęć socjoterapeutycznych z 
zachowaniem struktury i realizacją celów oraz 
propozycje działań naprawczych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Terapia uzależnień   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 brak 

Student nabywa wiedzę na temat mechanizmów 
uzależniania się, skuteczności oddziaływań 
profilaktycznych oraz metod leczenia i terapii , a także 
umiejętności rozpoznawania objawów uzależnień. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA fonetyka   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1. Zapoznanie studenta z wiedzą na temat 
mechanizmów odpowiedzialnych za produkcję 
dźwięków w języku angielskim. 
 
2. Zapoznanie z alfabetem fonetycznym w w/w języku 
(symbolizującym dźwięki samogłosek i spółgłosek). 
 
3. Udoskonalenie umiejętności wymowy dźwięków w 
w/w języku. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Rozszerzenie wiadomości z zakresu języka 
niemieckiego, poznawanie nowych struktur 
gramatycznych oraz nowego słownictwa. Rozwijanie 
zdolności porozumiewania się w języku niemieckim.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Językowa obsługa 
biznesu 
korespondencja 
handlowa   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 brak 

Poznanie podstawowych zasad prowadzenia 
korespondencji w biznesie 
 
Rozwijanie kompetencji językowej w zakresie 
tłumaczeń specjalistycznych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Podstawy 
dydaktyki ogólnej   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Podstawowym celem wykładu jest wprowadzenie 
studentów w problematykę dydaktyki jako teorii 
uczenia się i nauczania.  
 
Studenci powinni poznać podstawowe prawidłowości 
pedagogiczne i psychologiczne organizacji procesu 
kształcenia.  
 
Zdobycie takiej wiedzy powinno ułatwić studentom 
przygotowanie się do roli nauczyciela w szkołach. 
 
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z pojęciami 
z zakresu współczesnej dydaktyki w kontekście 
edukacji i nauk o niej.  
 
Projektowanie sytuacji dydaktycznych występujacych 
we współczesnej szkole.  
 
Dokonywanie wnikliwej analizy problemów 
dydaktyczno-wychowawczych wystepujących w 
praktyce szkolnej i wskazywanie na efektywne formy, 
metody,środki ich rozwiązywania. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA sprawności 
zintegrowane   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 brak 

- Ćwiczenie i kształtowanie podstawowych sprawności 
językowych: czytanie, słuchanie i mówienie w języku 
angielskim. 
 
- Wzbogacenie leksyki w/w języka. 
 
- Zapoznanie z bardziej zaawansowanymi elementami 
gramatyki w/w języka. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - 
konwersacje   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 

Znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie A2/B1 

Celem tych zajęć jest: 
 
-  poprawa możliwości interakcyjnych studentów, 
 
-  ćwiczenie sposobów wyrażania płynną 
angielszczyzną opinii i idei w różnych kontekstach,  
 
- przygotowanie do wypowiadania się w sytuacjach, w 
których studenci znajdą się w trakcie przyszłej kariery 
zawodowej.     

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna Praca z grupą   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 Brak 

Zwiększenie rozumienia motywów działania osób 
będących uczestnikami grupy i rozumienia własnego 
postępowania. 
 
Opanowanie umiejętności prezentowania zachowań 
stanowczych i jednoznacznych, nienaruszających 
granic i praw innych ludzi 
 
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - 
konwersacje   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie B2 

Celem tych zajęć jest poprawa możliwości 
interakcyjnych studentów, ćwiczenie sposobów 
wyrażania płynną angielszczyzną opinii i idei w 
różnych kontekstach, przygotowanie do wypowiadania 
się w sytuacjach, w których studenci znajdą się w 
trakcie przyszłej kariery zawodowej.     

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Praca opiekuńczo-
wychowawcza   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Zapoznanie z genezą, terminologią i podstawowymi 
problemami teoretycznymi i badawczymi pedagogiki 
opiekunczej. 
 
Poznanie klasyfikacji form opieki nad dzieckiem ( 
rodziny, środowisk zastępczych rodzinnych i 
instytucjonalnych oraz omówienie form i metod pracy 
opiekuńczej. Zapoznanie ze szczegółowymi formami 
pracy opiekuńczo-wychowawczej w wybranych 
placówkach, w tym w: szkole i świetlicy szkolnej, 
domu dziecka, bursach  internatach, ognisku 
wychowawczym,świetlicy terapeutycznej, w aspekcie 
organizacji działalności placówki.  
 
Planowanie pracy opiekunczo-wychowawczej i 
realizacji ich zadań opiekuńczych i wychowawczych w 
analizowanych środowiskach. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Edukacja zdrowia i 
wychowanie 
fizyczne z 
metodyką   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 2 Brak 

-poznawanie siebie,śledzeniu przebiegu swojego 
rozwoju, indentyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów 
zdrowotnych; 
 
-rozumienie czym jest zdrowie, od czego zależy, 
dlaczego i jak należy dbać; 
 
-wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w 
swoje możliwości; 
 
-rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych 
sprzyjających dobremu samopoczuciu i pozytywnej 
adaptacji do zadań i wyzwaK codziennego życia; 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA - pisanie   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie FC 

Praktyczna znajomość języka angielskiego w piśmie 
(rozróżnienie różnych stylów) 
 
Zapoznanie się z pewnymi formami jak raport, listy, 
streszczenie 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Wstęp do 
tłumaczenia 
dokumentów Unii 
Europejskiej    podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 brak 

Zajęcia mają na celu rozwijanie umiejętności 
tłumaczenia aktów prawnych Unii Europejskiej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 3 

znajomość języka na 
poziomie podstawowym 

Opanowanie i rozwijanie sprawności językowych, 
komunikacja, rozumienie ze słuchu, pisanie , czytanie 
na poziomie średniozaawansowanym 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA fonetyka   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

- Ćwiczenie znajomości alfabetu fonetycznego z jego 
praktycznym zastosowaniem. 
 
- Poprawne wymawianie samogłosek i spółgłosek. 
 
- Ćwiczenie akcentowenia sylab i intonowania 
dżwięków w charakterystyczny dla języka angielskiego 
sposób.  
 
- Zachowanie odpowiedniej wymowy, rytmiki, 
akcentowania i intonowania w indywidulanych 
wypowiedziach ustnych i w pracach grupowych (np. w 
prowadzenie dialogów). 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Profilaktyka w 
szkole   kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Przygotowanie  nauczycieli do: 
 
prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniem i 
rodzicami, 
 
sporządzania kontraktu dla ucznia we współpracy z 
rodzicami, 
 
adekwatnej oceny efektów własnych działań. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna Socjoterapia   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 Brak 

 Doskonalenie i umiejętności pracy z grupą.  
 
Poznawanie specyfiki pracy z  grupą 
socjoterapeutyczną.  
 
Student uzyskuje wskazówki dotyczące tworzenia 
programów spotkań grupowych, służących realizacji 
celów terapeutycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Współczesne 
kierunki pedagogiki   

kształcenia 
ogólnego             

WSZ 
"Edukacja" 2 Brak 

Celem zajęć jest w szczególności:  orientacja w stanie 
teorii pedagogicznych XX w., w tym trendów 
najnowszych,  dostarczenie przesłanek do 
prognozowania dalszego rozwoju teorii i praktyki 
wychowawczej,  orientacja w podejściach 
metodologicznych w pedagogice, ideologiach 
wychowawczych, nurtach kontestacji pedagogicznej 
oraz w antynomiach występujących w teoretycznej 
refleksji edukacyjnej, poznanie związków pomiędzy 
konceptualizacjami pedagogicznymi a współczesnymi 
nurtami przemian oświatowych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi z 
Elementami 
Psychologii 
Zarządzania podyplomowe niestacjonarne   

Rekrutacja i 
selekcja 
pracowników   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Nabycie przez słuchaczy umiejętności z zakresu 
rekrutacji i selekcji pracowników. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Przełamywanie 
stereotypów (zaj. 
dla kobiet)   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

Pozytywna ocena z 
zaliczenia przedmiotu 
"Psychologia" 

1. Wyposażenie studenta w podstawowe wiadomości 
na temat psychologii płci i rodzaju, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki kształtowania się 
stereotypów płciowych i ich wpływu na życie 
współczesnych kobiet i mężczyzn. 
 
2. Stworzenie studentowi warunków do przyswojenia 
kluczowych strategii radzenia sobie z negatywnymi 
konsekwencjami stereotypizacji ze względu na płeć 
(uprzedzeniami, konfliktami, rozmaitymi formami 
dyskryminacji jawnej i ukrytej). 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego 

Teaching 
methodology of 
English specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Metodyka nauczania 
języka angielskiego 
sem. 3 

1. Przygotowanie studenta do pracy w charakterze 
nauczyciela języka angielskiego 
 
2. Zaznajomienie studenta z metodami i technikami 
nauczania sprawności i aspektów. 
 
3. Wykorzystanie wiedzy w  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 4 

Znajomość języka na 
poziomie podstawowym 

Opanowanie i rozwijanie sprawności językowych, 
komunikacja, rozumienie, pisanie, czytanie na 
poziomie B1 wg. Europejskiego systemy Kształcenia 
językowego 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Metody 
probabilistyczne i 
statystyka 

Probabilistic 
methods and 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Znajomość podstaw 
statystyki 

1. Prawdopodobieństwo dyskretne oraz ciągłe 
 
2. Procesy stochastyczne, estymacja 
 
3. Testowanie hopotez 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczony przedmiot 
Technologie 
informacyjne i ochrona 
własności intelektualnej, 
umiejętność pracy w 
środowisku MS Office w 
stopniu podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat roli technologii 
informacyjnych i informatycznych w zarządzaniu. 
 
2. Wskazanie możliwości wykorzystania metod i 
narzędzi informatyki w różnych obszarach 
zarządzania. 
 
3. Wyrobienie umiejętności  wykorzystania oraz 
adoptowania do własnych potrzeb dostępnych 
rozwiązań w zakresie informatycznego wspomagania 
zarządzania.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Przypomnienie podstawowych pojęć z rachunku 
prawdopodobieństwa 
 
2. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i metodami 
statystyki opisowej 
 
3. Zapoznanie z podstawowymi metodami analizy 
szeregów czasowych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
projektami 

Project 
Management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 

podstawy zarządzania, 
badania marketingowe, 
zarządzanie i 
planowanie 
marketingowe 

1. Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi 
zarządzania projektami. 
 
2. Przedstawienie elementów wiedzy praktycznej 
niezbędnych do uczestniczenia w zespole 
projektowym lub prowadzenia indywidualnych 
projektów. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Przedsiebiorczość 
i zakładanie 
własnej firmy   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Informatyki 3 brak 

zapoznanie się studentów z problematyką i 
zagadnieniami związanymi z przedsiębiorczością i 
zakładaniem własnej działalności gospodarczej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Badania 
marketingowe 

Marketing 
Research podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

podstawy zarządzania, 
marketing,  

1. Zapoznanie studentów z teorią i praktyką 
prowadzenia badań marketingowych. 
 
2. Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia 
projektu badania marketingowego będącego 
odpowiedzią na konkretną sytuację, w której znajduje 
się   przedsiębiorstwo. 



 
 

 

78 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Kształtowanie 
kultury 
organizacyjnej w 
firmie 

Corporate culture 
formation in the 
company kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Podstawy zarządzania, 
socjologia 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
fenomenem kultury organizacyjnej i jej znaczeniem dla 
funkcjonowania organizacji. Kultura organizacyjna jest 
zasobem strategicznym przedsiębiorstw a świadomy 
uczestnik organizacji musi rozumieć podstawowe 
mechanizmy kształtujące to zjawisko, potrafić 
wskazać jej składniki oraz dynamikę. 
 
Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
takimi kwestiami jak definiowanie kultur 
organizacyjnych, kształtowanie polityki personalnej w 
kontekście kultury organizacyjnej, komunikacja i 
efektywność organizacji, motywowania w ramach 
danej kultury organizacyjnej. Wszystkie te składniki 
kultury powinny być postrzegane przez studenta jako 
zasób strategiczny przedsiębiorstwa. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

znajomość jezyka na 
poziomie 
średniozaawansowanym 

Opanowanie i rozwijanie sprawności językowych; 
komunikacja, rozumienie, pisanie , czytanie na 
poziomie zaawansowanym. Opanowanie podstaw 
komunikacji w jargonie biznesu turystycznego, 
opanowanie słownictwa charakterystycznego w 
turystyce i rekreacji.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Kompozycja 
obrazu   specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 1 brak 

Zapoznanie studentów z zagadnieniami w zakresie 
historii sztuki ze szczególnym uwzględnieniem 
estetyki, kompozycji, barwy i formy; zagadnieniami 
projektowania, analizy i syntezy formy plastycznej, 
organizowania przestrzeni wizualnej w środowisku 
graficznym   

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w prostych sytuacjach życia codziennego, 
towarzyskich i  zawodowych  
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w prostych sytuacjach życia codziennego, 
towarzyskich i  zawodowych  
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Ekologia i ochrona 
środowiska 

Ecology and 
environment 
protection 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 3 brak 

Student: 
 
Zapoznaje się z podstawową wiedzę dotyczącą 
ekologii, ochrony środowiska i przyrody, 
 
Potrafi analizować i oceniać odkształcenia środowiska 
oraz w miarę możliwości przeciwdziałać ich skutkom,  
 
Potrafi wziąć odpowiedzialność za środowisko, w 
którym żyje, rozsądnie i etycznie korzysta ze 
środowiska, 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Politologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Administracja 
Publiczna 

Prawo i 
postępowanie 
administracyjne   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

1. Przedstawienie studentom głównych zasad 
funkcjonowania administracji publicznej, administracji 
wojewódzkiej i samorządowej oraz innych podmiotów 
administrujących; 
 
2. Ukształtowanie poglądów w zakresie 
podstawowych pojęć i zasad prawa administracyjnego 
oraz procedury postępowania przed organami 
administracyjnymi (kpa) i sądami administracyjnymi; 
 
3. Ukazanie źródeł prawa administracyjnego 
obowiązujące w RP oraz w krajach Unii Europejskiej, 
a także omówienie zasad kontroli administracyjnej 
oraz podmiotów przeprowadzających czynności 
kontrolne i nadzorcze. Wykłady poszerzone zostały 
także o wybrane orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu 
Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów 
Administracyjnych.       

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Warsztat 
dziennikarski    kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Przekazanie studentom umiejętności analizy i 
tworzenia podstawowych tekstów z głównych 
gatunków dziennikarskich. 
 
2. Zaznajomienie studentów z realiami pracy 
dziennikarza w redakcji i w terenie. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Architektura 
systemów 
komputerowych 

Architecture of 
computer systems kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczony kurs: 
Wprowadzenie do 
inżynierii komputerowej 

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy podstawowej 
o architekturze komputera: 
 
-w szczególności przedstawiona będzie budowa 
komputera ( z omówieniem używanych układów 
cyfrowych), arytmetyka komputera i architektura listy 
rozkazów, 
 
-omówione będzie działanie prostego komputera 
dydaktycznego, 
 
-przedstawiona zostanie architektura RISC i CISC a 
także ewolucja struktury komputera 
jednoprocesorowego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Język hiszpański Spanish do wyboru                        

Katedra 
Dziennikarstwa 5 

Podstawowa znajomość 
języka hiszpańskiego 

1. Nabycie przez studenta umiejętności rozumienia 
tekstów pisanych w języku hiszpańskim (prasa 
codzienna, książki, Internet, ect.). 
 
2. Samodzielne tworzenie wypowiedzi pisemnych w 
języku hiszpańskim na poziomie A2. 
 
3. Swobodne prozumiewanie się w języku obcym na 
poziomie A2. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Tożsamość 
medialna 
przedsiębiostwa   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

podstawy zarządzania, 
marketing,  

1. Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi 
z zakresu budowania tożsamości medialnej 
przedsiębiorstwa. 
 
2. Przedstawienie elementów wiedzy praktycznej 
niezbędnych do realizacji działań z zakresu 
budowania tożsamości medialnej przedsiębiorstwa. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język niemiecki - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

German - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Komunikacja w stopniu podstawowym i 
średniozaawasowanym w sytuacjach życia 
codziennego 
 
2. Rozumienie testu czytanego, słuchanego i 
komunikatów 
 
3. Opisywanie, relacjonowanie, negocjowanie i 
formułowanie listów i pocztówek 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Rozwój czterech sprawności językowych: słuchanie ze 
zrozumieniem, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, 
pisanie, w zakresie tematyki branży turystycznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Administracja 
publiczna   do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1. Nabycie umiejętności komunikowania się w 
sytuacjach typowych. 
 
2. Nabycie umiejętności formułowania 
uogolnień,wyrażania opinii,wartościowania. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Administracja 
publiczna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Zaznajomienie studentów z zagadnieniami i 
modelami makroekonomicznymi. 
 
2. Przedstawienie i wytłumaczenie kluczowych 
procesów i relacji zachodzących w skali 
makroekonomicznej. 
 
3. Analiza modeli makroekonomicznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Technologia 
Informacyjna   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Informatyki 1 

Podstawowa znajomość 
pakietu MS Office i 
obsługa komputera. 

1. Zakłada się praktyczne trenowanie zdobytych 
umiejętności na zajęciach. 2. Celem przedmiotu jest 
wykorzystanie technologii informacyjnych do 
przygotowania własnego warsztatu pracy 
intelektualnej.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Politologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Integracja 
Europejska 

European 
integration podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

podstawowy kurs 
ekonomii 

student otrzymuje wiedzę o teorii międzynarodowej 
integracji gospodarczej, o przesłankach powstania 
Unii Europejskiej, o podstawowych instytucjach 
unijnych i o polityce gospodarczej i społecznej UE 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 mikroekonomia 

1. Przekazanie wiedzy na temat organizacji i 
funkcjonowania ksiąg rachunkowych 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia ksiąg 
rachunkowych  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Politologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Administracja 
publiczna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1. Rozwijać umiejętność studenta w zakresie 4 
obszarów językowych: mówienie, pisanie, czytanie, 
rozumienie. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Turystyka 
kwalifikowana Qualified tourism kierunkowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 

Zaliczony kurs: 
Podstawy turystyki 

Wprowadzenie studenta w zasady organizacji 
turystyki,  
 
Wykorzystanie wiedzy dotyczącej turystyki w praktyce,  
 
Przygotowanie do pełnienia funkcji pilota, przewodnika 
itp.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Zarządzanie Management podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 2 brak 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi definicjami zarządzania 
przedsiebiorstwem. 
 
Zastosowania w praktyce metod i technik zarządzania 
w podstawowych funkcjach zarządzania: 
planowania,organizowania,motywowania/przywództwo 
i kontrola. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Emisja głosu Voice production podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. uświadomienie studentowi zasad funkcjonowania 
aparatu mowy oraz wskazanie metod trenowania 
głosu 
 
2. nakreślenie indywidualnego planu rozwoju każdego 
studenta w obszarze pracy nad głosem 
 
3. przybliżenie zasad higienicznego posługiwania się 
głosem jako narzędziem pracy 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Kultura języka 

Language 
grammar and style podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. przypomnienie i utrwalenie zasad tzw. poprawności 
językowej (w piśmie i w mowie) 
 
2. zapoznanie studenta z tzw. prozodycznymi cechami 
mowy i ich zastosowaniem w wystąpieniach 
publicznych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Logistyka Logistics kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Podstawy Zarządzania, 
Nauka o organizacji, 
Technologie 
informacyjne  

1. Wprowadzenie studenta w istotę i rolę procesów 
logistycznych w gospodarce i przedsiębiorstwie; 
 
2. Kategorie logistyki; 
 
3. Zarządzanie procesami logistycznymi 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Zdobycie przez studentów kompetencji językowych w 
zakresie komunikacji w sytuacjach typowych dla życia 
codziennego oraz środowiska pracy. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyczne 
systemy rezerwacji 

Computer systems 
of the reservation podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

Znajomość obsługi 
komputera i internetu 

Zdobycie umiejętności posługiwania się  
informatycznymi systemami obsługi i wsparcia firm 
zajmujących się turystyką. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie A1. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Politologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Administracja 
Publiczna 

Stosunki 
międzynarodowe 

International 
relations kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

1.Zapoznanie studentów z problematyką 
współczesnych stosunków międzynarodowych i 
najważniejszymi trendami polityki światowej. 
 
2. Analiza roli i zachowań uczestników stosunków 
międzynarodowych 
 
3. Charakterystyka różnych płaszczyzn stosunków 
międzynarodowych (polityczna, społeczna, 
ekonomiczna) 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język niemiecki - 
Egzamin 

Foreign Language 
(German) - exam do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

- osiągniecie w miarę sprawnej kompetencji 
komunikacyjnej oznaczającej umiejętność 
porozumiewania się w mowie i piśmie w sytuacjach 
życia codziennego za pomocą różnych środków 
językowych,uwzględniając różne odcienie 
znaczeniowe, adekwatnie do sytuacji i partnera 
rozmowy; 
 
- przygotowanie do porozumiewania się  na 
płaszczyźnie zawodowej; 
 
- przygotowanie do uczestniczenia w wielojęzycznej i 
wielokulturowej rzeczywistości współczesnej Europy 
poprzez wprowadzenie elementów wiedzy o krajach 
niemieckiego obszaru językowego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Ochrona własności 
intelektualnej 

Protection of 
Intelectual Propery 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Student operuje terminologią z zakresu ochrony 
własności intelektualnej. 
 
2. Student stosuje podstawowe instytucje prawa 
własności intelektualnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. Rozwijać umiejętność studenta w zakresie 4 
obszarów językowych: mówienie,pisanie, czytanie, 
rozumienie.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Komunikacja 
społeczna w 
organizacji i 
zarządzaniu, 
Public Relations 

Social 
communication in 
organisation and 
management, 
Public Relations podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

 Operować strukturami gramatycznymi z zakresu  
A1/A2 
 
 Rozwijać umiejętność studenta w zakresie 4 
obszarów językowych: mówienie,pisanie, czytanie, 
rozumienie. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Integracja 
Europejska 

European 
integration kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Historia Stosunków 
Międzynarodowych, 
Międzynarodowe 
Stosunki Polityczne, 
Polityka Gospodarcza, 
Międzynarodowe 
Stosunki Gospodarcze 

1. Zapoznanie studentów z koncepcjami integracji 
europejskiej,  rozwojem instytucjonalnym i 
strukturalnym wspólnot europejskich po II wojnie 
światowej oraz  z dokonanymi w ostatnich latach 
reformami Unii Europejskiej. 
 
2. Zapoznanie studentów z systemem 
instytucjonalnym i prawnym Unii Europejskiej, 
ukazanie istoty i specyfiki prawa unijnego 
 
3. Analiza zasad i mechanizmów działania  
Wspólnego Rynku UE, Unii Gospodarczej i Walutowej 
UE oraz poszczególnych polityk wspólnotowych (m.in. 
polityka celna, rolna, regionalna i strukturalna). 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie A2. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Finanse 
przedsiębiorstw 

Companies 
finances kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczone przedmioty: 
Finanse, Rachunkowość 
finansowa 

1. Zapoznanie studentów z istotą, instrumentami i 
mechanizmami finansowania działalności 
gospodarczej przedsiębiorstwa 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat zjawisk finansowych 
oraz zasad wykorzystania tych zjawisk w zarządzaniu 
finansami przedsiębiorstwa (np. wartość pieniądza w 
czasie, dźwignia operacyjna itp.) 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 podstawy zarządzania 

1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu 
przedmiotu 
 
2. Zapoznanie z klasycznymi i współczesnymi 
koncepcjami zarządzania  

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Zapoznanie studentów z zasadami rachunkowości 
finansowej 
 
2. Przedstawienie zakładowego planu kont, 
dokumentacji i ujmowania w księgach rachunkowych 
operacji gospodarczych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Komunikacja w stopniu podstawowym i 
średniozaawansowanym w sytuacjach życia 
codziennego 
 
2. Rozumienie tekstu czytanego, słuchanego i 
komunikatów 
 
3. Opisywanie, relacjonowanie, negocjowanie i 
formułowanie listów i pocztówek 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Indywidualne 
konsultacje 
specjalistów   

kształcenia 
ogólnego             

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Zapoznanie studentów z problematyką i 
zagadnieniami związanymi z zatrudnieniem, 
samozatrudnieniem, zakładaniem i prowadzeniem 
firmy 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1. Nabycie umiejętności komunikowania się w języku 
niemieckim w sytuacjach typowych. 
 
2. Nabycie umiejętności formułowania 
uogolnień,wyrażania opinii,wartościowania w języku 
niemieckim. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

 - student powinien praktycznie posługiwać się 
prostym językiem (mówienie, rozumienie, czytanie, 
pisanie, umiejętność konwersacji, 
 
 - student powinien potrafić korzystać z różnych źródeł 
informacji  
 
 - student powinien potrafić rozwiązywać proste 
problemy, 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w prostych sytuacjach życia codziennego, 
towarzyskich i  zawodowych  
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim  w mowie i 
piśmie na poziomie A2. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Wprowadzenie do 
inżynierii 
komputerowej 

Introduction to 
computer 
engineering podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 Brak 

1. Zapoznanie studentów z budową systemu 
komputerowego 
 
2. Zapoznanie studentów z organizacją systemu 
komputerowego i jego architekturą 
 
3. Zapoznanie studentów z rolą i właściwościami 
poszczególnych komponentów układu 
komputerowego 
 
4. Zapoznanie studentów z budową i zasadą działania 
urządzeń peryferyjnych 
 
5. Zapoznanie studentów  z algebrą Boole'a 
 
6. Zapoznanie studentów z operacjami na funkcjach 
logicznych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Badania 
marketingowe 

Marketing 
Research podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

podstawy marketingu, 
podstawy zarządzania 

1. rozbudowanie świadomości badawczej studentów z 
zakresu funkcjonowania rynku; 
 
2. wskazanie wazności informacji marketingowych (i 
rynkowych) w procesie formułowania problemów 
decyzyjnych firmy i ich rozwiązywania przez 
menedżerów; 
 
3. przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania 
badań marketingowych oraz przygotowywania raportw 
z tych badań. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Public relations   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Motywy prowadzenia działalności PR 
 
2. Organizowanie i realizacja działalności PR 
 
3. Kształtowanie ważniejszych instrumentów PR 
 
4. Wykorzystanie prostych rezerw tworzenia 
wizerunku 
 
5. Sztuka wystąpień publicznych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 4 

Znajomosć języka na 
poziomie podstawowym 

Opanowanie i rozwijanie sprawności językowych, 
komunikacja, rozumienie, pisanie, czytanie na 
poziomie średniozaawansowanym 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Opanowanie i rozwijanie sprawności językowych, 
komunikacja, rozumienie, pisanie, czytanie na 
poziomie podstawowym 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Polityka 
podatkowa 
przedsiębiorstw 

Tax policies of 
companies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat mozliwosci wpływania 
na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 
 
2. Wykształcenie umiejętności stosowania 
instrumentów podatkowych 
 
3. Prowadzenie rachunków decyzyjnych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Rozliczenia i 
polityka podatkowa 
przedsiębiorstwa 

Company 
accounts and tax 
policy specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat rozliczeń 
podatkowych przedsiębiorstwa 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia rozliczen 
podatkowych 
 
3. Umiejetność stosowania rachunków opłacalności 
opodatkowania 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
kosztami i 
wynikami 

Management of 
expenses and 
earnings podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
wykorzystania informacji z systemu rachunkowości dla 
potrzeb wspomagania decyzji zarządczych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego 

Teaching 
methodology of 
English specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

Metodyka nauczania 
języka angielskiego 
semestr 3,4 

1. Zaprezentowanie i omówienie pojęć i zjawisk 
niezbędnych do przygotowania studenta do pracy w 
charakterze nauczyciela języka angielskiego.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego 

Teaching 
methodology of 
English specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 

Metodyka nauczania 
języka angielskiego 
semestr 5 

1.  Zaprezentowanie i omówienie pojęć i zjawisk 
niezbędnych do przygotowania studenta do pracy w 
charakterze nauczyciela języka angielskiego.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy grafiki 
komputerowej   inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 2 

zaliczony w semestrze 1 
przedmiot Technologie 
informacyjne  

1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z 
zakresu składu komputerowego publikacji, impozycji, 
kształtowania typograficznego i graficznego 
dokumentów. 
 
2. Przygotowanie studentów do pracy w zakresie 
grafiki wektorowej i bitmapowej, separacji i kalibracji 
kolorów, systemów pre-press i digital workflow. 
 
3. Przygotowanie studentów do podstawowych zadań 
w zakresie publikowania poligraficznego i 
elektronicznego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. Zapoznanie studentów z zaawansowanymi 
elementami gramatyki w języku angielskim. 
 
3. Wzbogacenie znajmości słownictwa dotyczacego 
różnych kategorii tematycznych w/w języka. 
 
3. Ćwiczenie i kształtowanie najważniejszych 
sprawności językowych: słuchanie, czytanie, pisanie i 
mówienie. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Nauka o 
komunikowaniu 

Communication 
science podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o 
komunikacji i komunikowaniu w ujęciu teoretycznym 
oraz praktycznym. 
 
2. Zapoznanie studentów z wybranymi rodzajami 
typologii komunikacji, ich funkcji i zależności 
społecznych, kulturowych, medialnych. 
 
3. Elementarne omówienie podstaw komunikologii. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
jakością 

Quality 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 Podstawy zarządzania 

1. Przedstawienie studentom problematyki 
zarządzania przedsiębiorstwem według koncepcji 
zarządzania przez jakość (TQM). 
 
2. Wyjaśnienie znaczenia "normalizacji" we 
współczesnym świecie oraz podstawowych zagadnień 
z zakresu normalizacji procesu zarządzania 
organizacjami. 
 
3. Omówienie praktycznego spełnienia wymagań 
zawartych w wybranych normach dotyczących 
systemów zarządzania 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Public relations 
organizacji 
gospodarczych 

Public Relations in 
economic 
organizations specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 1 

podstawy zarządzania, 
marketing, badania 
marketingowe, 
zarządzanie i 
planowanie 
marketingowe 

1. Zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi 
z zakresu Public Relations. 
 
2. Przedstawienie elementów wiedzy praktycznej 
niezbędnych do realizacji działań z zakresu Public 
Relations. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Transport w 
systemach 
logistycznych 

Transport in 
logistic systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Zalecany wybór wykładu 
"Podstawy logistyki", z 
przedmiotów do wyboru 
na 4 semestrze: 15 
godzin wykładu na 
zaliczenie z oceną. 

1. Rola transportu w logistyce; infrastruktura 
transportowa 
 
2. Charakterystyka środków transportu 
 
3. Problemy decyzyjne logistyki transporu 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Prawo 
międzynarodowe 
publiczne   kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 

Prawo, Historia 
stosunków 
międzynarodowych 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i 
terminologią z zakresu prawa  międzynarodowego 
publicznego 
 
2. Przedstawienie źródeł prawa międzynarodowego, 
jego roli w kształtowaniu stosunków 
międzynarodowych i mechanizmów  działania 
 
3. Omówienie uregulowań prawnych w wybranych 
dziedzinach stosunków międzynarodowych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Nauka o 
komunikowaniu 

Communication 
science podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o 
komunikacji i komunikowaniu w ujęciu teoretycznym 
oraz praktycznym. 
 
2. Zapoznanie studentów z wybranymi rodzajami 
typologii komunikacji, ich funkcji i zależności 
społecznych, kulturowych, medialnych. 
 
3. Elementarne omówienie podstaw komunikologii. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Podstawy grafiki 
komputerowej   inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 2 

zaliczony w semestrze 1 
przedmiot Technologie 
informacyjne  

1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z 
zakresu składu komputerowego publikacji, impozycji, 
kształtowania typograficznego i graficznego 
dokumentów. 
 
2. Przygotowanie studentów do pracy w zakresie 
grafiki wektorowej i bitmapowej, separacji i kalibracji 
kolorów, systemów pre-press i digital workflow. 
 
3. Przygotowanie studentów do podstawowych zadań 
w zakresie publikowania poligraficznego i 
elektronicznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations Blogvertising   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Poznanie przez studenta natury promocji z 
wykorzystaniem nowych mediów;  
 
2. Zrozumienie idei marketingu przychodzącego; 
 
3. Zaznajomienie z narzędziami jakie oferuje internet 
na polu marketingu przychodzącego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
społeczna Social psychology podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z 
zakresu współczesnej psychologii społecznej. 
 
2. Zobrazowanie możliwości praktycznego 
zastosowania dorobku dyscypliny, jaką jest 
psychologia społeczna. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Psychologia 
społeczna w życiu 
politycznym   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

zaliczenie z przedmiotu: 
psychologia społeczna 

1. Nabywanie i rozwijanie kompetencji stosowania 
wiedzy z zakresu psychologii społecznej w 
analizowaniu procesów zachodzących w życiu 
politycznym. 
 
2. Rozwijanie umiejętności wykorzystania dorobku 
współczesnej psychologii społecznej w projektowaniu i 
prowadzeniu prostych kampanii politycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Autoprezentacja i 
etykieta biznesowa   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. Wyposażenie studenta w wiedzę na temat 
współczesnych zasad kulturalnego zachowania się w 
zawodowej sferze życia. 
 
2. Stworzenie studentowi warunków do opanowania 
podstawowych zasad biznesowego savoir vivre'u - 
trenowanie umiejętności. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Metody prezentacji 
osobistej 

Personal 
presentation 
methods podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Wyposażenie studenta w wiedzę na temat zasad 
skutecznej autoprezentacji podczas wystąpień 
publicznych. 
 
2. Rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych 
do skutecznego wpływania na audytorium podczas 
wystąpień publicznych (m.in. komunikacyjnych, 
autoprezentacyjnych, radzenia sobie ze stresem, 
tremą i in.). 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

1. Rozszerzenie wiedzy z języka angielskiego w 
zakresie mówienia, pisania, słuchania i czytania 
 
2. Zapoznanie z językiem angielskim zawodowym 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA - pisanie   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie 
odpowiadającym 
standardom Advanced 
Certificate Examination; 
Znajomość 
podstawowych typów 
esejów (za i przeciw, 
wyrażające opinię itp.)     

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z 
interpunkcją, stylem,  organizacją i spójnością 
angielskich esejów formalnych, ze specyfiką pisania w 
języku angielskimi oraz z zasadami i formą pisania 
krótkich paragrafów 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Etyka i społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Marketing, public 
relations 

Znajomość najpowszechniejszych dylematów 
etycznych, z jakimi borykają się menedżerowie.  
 
Znajomość organizacyjnych kodeksów etycznych.  
 
Wiedza na temat głównych kryteriów CSR - 
społecznej odpowiedzialności biznesu. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Etyka i społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

marketing, public 
relations 

Uświadomienie studentom znaczenia przestrzegania 
norm etycznych w zarządzaniu współczesną 
organizacją i długofalowych korzyści płynących z 
postępowania według pisanych i niepisanych 
kodeksów etycznych. Zapoznanie studentów z 
najpowszechniejszymi naruszeniami norm etycznych i 
dylematami etycznymi, z jakimi mierzą się 
menedżerowie.  

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język niemiecki - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

German - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

- osiągniecie w miarę sprawnej kompetencji 
komunikacyjnej oznaczającej umiejętność 
porozumiewania się w mowie i piśmie w sytuacjach 
życia codziennego za pomocą różnych środków 
językowych,uwzględniając różne odcienie 
znaczeniowe, adekwatnie do sytuacji i partnera 
rozmowy; 
 
- przygotowanie do porozumiewania się  na 
płaszczyźnie zawodowej; 
 
- przygotowanie do uczestniczenia w wielojęzycznej i 
wielokulturowej rzeczywistości współczesnej Europy 
poprzez wprowadzenie elementów wiedzy o krajach 
niemieckiego obszaru językowego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska Język niemiecki German do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1. Nabycie umiejętności komunikowania się w 
sytuacjach typowych. 
 
2. Nabycie umiejętności formułowania 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

uogolnień,wyrażania opinii,wartościowania. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Jezyk angielski S1   do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Celem lektoratu jest zapoznanie studentów z 
podstawowym użyciem języka angielskiego w 
codziennych sytuacjach- restauracja, kawiarnia, 
nazwy jedzenia i picia, zwroty grzecznościowe z 
czasownikiem „can” 
 
 -żywnośc-słownictwo ,wyrazenia like lub would like. 
 
   Opis tradycyjnej kuchni angielskiej i polskiej. Opis 
swoich posiłków. 
 
-hotel-codzienne sytuacje w recepcji, jadalni, 
zakwaterowania,zamówienia. 
 
-wolny czas-opowiadanie o zainteresowaniach i 
przyzwyczajeniach 
 
-dom-słownictwo opisujące przedmioty i 
pomieszczenia znajdujące się w domu 
 
 opisywanie własnego pokoju, mieszkania 
,domu.Użycie „there is” „there are” 
 
 Sprzedaż domu -użycie stopnia wyższeo i 
najwyższego przymiotnika 
 
-miasto i wieś-słownictwo z użyciem różnych stopni 
przymiotników. 
 
-codzienne sytuacje:pytanie o drogę. 
 
-na lotnisku-zapoznanie się ze slownictwem 
dotyczacym lotniska, czasowniki modalne can i could 
 
-biograficzne prezentacje-użycie czasu Past Simple-
Charles Dickens jako dziecko, pisarz. 
 
 Pisanie własnego życiorysu z wykorzystaniem 
podanego słownictwa 
 
-wynalazki dwudziestego wieku-
slownictwo,posługiwanie się czasem przeszłym Past 
Simple, pisanie dat. 
 
-Specjalne okazje(urodziny,święta ) 
 
-opis czlowieka-użycie Present Continuous 
 
-Opis obrazka -użycie czasu Terazniejszego ciagłego. 
 
-Plany na przyszłość -wyrażenie „to be going to” 



 
 

 

91 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Turystyka 
kwalifikowana Qualified tourism kierunkowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 

Zaliczony kurs: 
Podstawy turystyki 

Wprowadzenie studenta w zasady organizacji 
turystyki,  
 
Wykorzystanie wiedzy dotyczącej turystyki w praktyce,  
 
Przygotowanie do pełnienia funkcji pilota, przewodnika 
itp.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Celem lektoratu jest zapoznanie studentów z 
podstawowym użyciem języka angielskiego w 
codziennych sytuacjach - restauracja, kawiarnia, 
zwroty grzecznościowe, pytania o drogę itp. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Ochrona własności 
intelektualnej 

Protection of 
Intelectual Propery 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 1 brak 

1. Student operuje terminologią z zakresu ochrony 
własności intelektualnej. 
 
2. Student stosuje podstawowe instytucje prawa 
własności intelektualnej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA fonetyka   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1. Zapoznanie studenta z wiedzą na temat 
mechanizmów odpowiedzialnych za produkcję 
dźwięków w języku angielskim. 
 
2. Zapoznanie z alfabetem fonetycznym w w/w języku 
(symbolizującym dźwięki samogłosek i spółgłosek). 
 
3. Udoskonalenie umiejętności wymowy dźwięków w 
w/w języku. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi 

Finansowanie 
usług 
turystycznych 

Financing of 
tourist services specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1. Przekazanie wiedzy na temat finansów i rozliczen w 
podmiocie turystycznym 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia analiza 
ekonomicznych w zarządzaniu 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Administracja 
publiczna   podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 2 brak 

1. gromadzenie wiedzy regionalnej i lokalnej 
 
2. przekaz zgromadzonej wiedzy 
 
3. praktyczne zastosowanie zgromadzonej wiedzy 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA fonetyka   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

- Utrwalenie wiedzy na temat mechanizmów 
odpowiedzialnych za produkcję dźwięków w języku 
angielskim. 
 
- Ćwiczenie znajomości alfabetu fonetycznego z jego 
praktycznym zastosowaniem. 
 
- Poprawne wymawianie samogłosek i spółgłosek oraz 
ćwiczenie akcentowenia sylab i intonowania dżwięków 
charakterystyczne dla języka angielskiego.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Technologie 
logistyczne 

Logistic 
technologies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Technologie 
informacyjne, Transport 
w systemach 
logistycznych; 
Zarządzanie zapasami i 
gospodarka 
magazynowa 

1. Wprowadzenie studenta istotę i znaczenie i 
technologii procesach logistycznych. 
 
2. Zapoznanie studenta kategoriami technologii 
logistycznych. 
 
3. Zapoznanie studenta z tendencjami rozwojowymi 
technologii logistycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Handel 
Zagraniczny 

Polityka 
zagraniczna Polski   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

Historia stosunków 
międzynarodowych, 
Międzynarodowe 
stosunki polityczne 

1. Zapoznanie studentów z wewnętrznymi i 
zewnętrznymi uwarunkowaniami polityki zagranicznej 
Polski po 1989 roku 
 
2. Ukazanie miejsca i roli Polski we współczesnych 
stosunkach międzynarodowych w skali globalnej i 
regionalnej 
 
3. Analiza priorytetów i podstawowych kierunków 
polityki zagranicznej Polski po 1989 roku 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
hotelarstwem i 
gastronomią 

Hotel trade and 
catering business 
management podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 3 brak 

Rozwijać umiejętność studenta w zakresie 4 obszarów 
językowych: mówienie,pisanie, czytanie, rozumienie. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami Rachunek kosztów Costs calculation specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
metod i narzędzi rachunku kosztów wraz z 
możliwościami wykorzystania ich w praktyce 
gospodarczej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - 
konwersacje   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 BRAK 

Student ćwiczy poznane słownictwo oraz struktury 
gramatyczne w konwersacji na różne tematy. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA sprawności 
zintegrowane   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 brak 

- Ćwiczenie i kształtowanie podstawowych sprawności 
językowych: czytanie, słuchanie, piasnie i mówienie w 
języku angielskim. 
 
- Wzbogacanie leksyki w/w języka. 
 
- Zapoznanie z bardziej zaawansowanymi elementami 
gramatyki w/w języka. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Logistyka 
dystrybucji 

Logistics of the 
distribution specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

Technologie logistyczne, 
Zarządzanie 
Łańcuchami Dostaw 

1. Zapoznanie studenta z podstawowymi zadaniami 
logistyki dystrybucji. 
 
2. Opanowanie umiejętności rozwiązywania typowych 
zadań logistyki dystrybucji. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Gramtyka 
kontrastywna 

Contrastive 
grammar podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 

zaliczenie z przedmiotu: 
gramatyka opisowa 

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką 
językoznawstwa konfrontatywnego i przedstawienie 
wybranych podobieństw i różnic w zakresie leksyki i 
gramatyki języka angielskiego na tle języka polskiego, 
jak również kształtowanie umiejętności dokonywania 
obserwacji zjawisk językowych natury kontrastywnej, 
ich analizy oraz opisu, rozwijanie umiejętności 
operowania metajęzykiem w odniesieniu do zjawisk 
językowych, a ponadto zachęcenie do refleksji nad 
językiem w pojęciu ogólnym.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - 
konwersacje   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

Celem tych zajęć jest poprawa możliwości 
interakcyjnych studentów, ćwiczenie sposobów 
wyrażania płynną angielszczyzną opinii i idei w 
różnych kontekstach, przygotowanie do wypowiadania 
się w sytuacjach, w których studenci znajdą się w 
trakcie przyszłej kariery zawodowej.     

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Lektorat języka 
łacińskiego   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 

Stanowisko łaciny w 
grupie języków 
indoeuropejskich; Źródła 
do poznania języka 
łacińskiego. 

Znajomość podstaw gramatyki języka łacińskiego; 
Umiejętność przekładu tekstu oryginalnego na język 
polski. Zdobycie umiejętności logicznego myślenia.   

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Etyka w zawodzie 
specjalisty public 
relations   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 2 nauka o komunikowaniu 

Zapoznanie studentów z kodeksami etycznymi 
regulującymi działania specjalistów public relations. 
 
Przedstawienie najpowszechniejszych dylematów 
etycznych, które rozstrzygać muszą osoby pracujące 
na takich stanowiskach. 
 
Uświadomienie znaczenia etyki public relations w 
procesie kształtowania wizerunku organizacji.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Komunikacja 
społeczna 

Social 
communication specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1. Przedmiot ma zapoznać studenta z podstawowymi 
kategoriami, mechanizmami i prawidłowościami 
opisującymi i wyjaśniającymi porozumiewanie się ludzi 
oraz funkcjonowanie mediów masowych w 
nowoczesnym społeczeństwie.  
 
2. Przedstawienie najważniejszych czynników 
warunkujących przebieg i efekty aktów 
komunikowania między poszczególnymi jednostkami 
oraz między instytucjami nadawczymi i 
zbiorowościami odbiorczymi. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Gramatyka 
opisowa języka 
angielskiego   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 

zaliczenie z przedmiotu: 
wstęp do 
językoznawstwa 

Dostarczenie w oparciu o efekty kształcenia wiedzy 
związanej z dogłębnym opisem funkcjonowania języka 
angielskiego oraz wykształcenie umiejętności 
deskryptywistycznych w zakresie wszystkich 
systemów języka.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Historia języka 
angielskiego   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

zaliczenie z przedmiotu: 
gramatyka opisowa 
języka angielskiego, 
wstęp do 
językoznawstwa 

Zapoznanie studenta z historią rozwoju języka 
angielskiego na tle dziejów Wysp Brytyjskich. 
Zapoznanie studentów z najważniejszymi 
indoeuropejskimi i germańskimi cechami języka 
angielskiego. Omówienie pochodzenia 
najważniejszych nieregularności gramatyki 
współczesnego języka angielskiego. Prześledzenie 
wpływów obcych w języku. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA - słownictwo   kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1. Wzbogacenie zasobów słownictwa potocznego, 
zwłaszcza w obszarze idiomatyki i frazeologii. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA - pisanie   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1. Wprowadzenie i utrwalenie podstawowych 
sprawności redakcyjnych takich jak rozpoznawanie, 
różnicowanie i używanie składni i słownictwa. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - gramatyka 
praktyczna   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 

PNJA gramatyka 
praktyczna rok 1 

1. Pogłębienie i utrwalenie znajomości praktycznych 
aspektów gramatyki języka angielskiego u studentów, 
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 
merytorycznych stawianych przyszłym nauczycielom 
języka angielskiego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego 

Teaching 
methodology of 
English specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

1. Przygotowanie studenta do pracy w charakterze 
nauczyciela języka angielskiego 
 
2. Zaznajomienie studenta z metodami i technikami 
pracy nauczyciela 
 
3. Wprowadzenie podstawowych terminów 
metodycznych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
projektami 

Project 
Management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 Podstawy Zarządzania 

1. Przyswojenie umiejętności pisania projektu 
 
2. Praca w zespole 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Międzynarodowe 
stosunki polityczne 

International 
political relations kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 

Historia stosunków 
międzynarodowych, 
Międzynarodowe 
stosunki polityczne 
semestr 3 (program 
przedmiotu jest 
kontynuacją zajęć z 
semestru 3) 

 1.Zapoznanie studentów z przeobrażeniami, jakie 
zaszły w międzynarodowych stosunkach politycznych 
w okresie po zakończeniu II wojny światowej do dziś 
 
2. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i 
terminologią z zakresu nauki o stosunkach 
międzynarodowych 
 
3. Ukazanie roli mocarstw światowych w kształtowaniu 
układu międzynarodowych stosunków politycznych 
(USA, Rosja, państwa europejskie) oraz roli 
wybranych organizacji  międzynarodowych (ONZ, 
NATO, organizacje współpracy regionalnej).  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Etyka i społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

marketing, public 
relations 

Uświadomienie studentom znaczenia przestrzegania 
norm etycznych w zarządzaniu współczesną 
organizacją i długofalowych korzyści płynących z 
postępowania według pisanych i niepisanych 
kodeksów etycznych. Zapoznanie studentów z 
najpowszechniejszymi naruszeniami norm etycznych i 
dylematami etycznymi, z jakimi mierzą się 
menedżerowie.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - gramatyka 
praktyczna   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

PNJA gramatyka 
praktyczna semestr 3 

1. Pogłębienie i utrwalenie znajomości praktycznych 
aspektów gramatyki języka angielskiego u studentów, 
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 
merytorycznych stawianych przyszłym nauczycielom 
języka angielskiego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
projektami 

Project 
Management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 Podstawy Zarządzania 

1. Przyswojenie umiejętności pisania projektu 
 
2. Praca w zespole 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Problemy 
społeczne i 
zawodowe 
informatyki oraz 
ochrona danych 
osobowych 

Social and 
vocational 
problems in 
computer scence podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Celem przedmiotu jest: 
 
-  zapoznanie studentów ze społecznymi i 
psychologicznymi zagadnieniami wykonywania pracy 
(w szczególności w branży IT): elementy socjologii 
organizacji w kontekście specyfiki pracy informatyków; 
elementy psychologii pracy w kontekście pracy 
informatyków; 
 
 
 
- wprowadzenie studentów w problematykę ochrony 
danych osobowych w wymiarach prawnym, 
społecznym i organizacyjnym. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - praca z 
tekstem 
autentycznym   kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 

Znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie 
średniozaawansowanym 
(B1 w skali Rady 
Europy) 

1. Wdrożenie do regularnej lektury prasy 
anglojęzycznej. 
 
2. Przegląd wiodących periodyków anglojęzycznych 
oraz poruszanej w nich tematyki pod kątem 
kulturoznawczym. 
 
3. Analiza stylistyczna wybranych tekstów 
publicystycznych pod katem ich implikacji 
aksjologicznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
zarządcza 

Management 
accounting kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Zaliczone przedmioty: 
Rachunkowość 
finansowa, Finanse 
przedsiębiorstw, 
Zarządzanie 

1. Zapoznanie studentów z rachunkiem kosztów oraz 
z podstawowymi narzędziami rachunkowości 
zarządczej 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Systemy oceny i 
doboru 
pracowników oraz 
rozwoju kadr   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 Podstawy Zarzadzania 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentow  z 
procesami zarządzania zasobami ludzkimi ze 
szczególnym uwzglednieniem sytemów doboru i 
oceny pracowników 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Systemy oceny i 
doboru 
pracowników oraz 
rozwoju kadr   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 Podstawy zarządzania 

Nabycie umiejętności: 
 
- Racjonalnego zorganizowania procesu rekrutacji 
 
- Metod opisywania stanowiska 
 
- Technik i narzędzi systemu ocen pracowniczych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Media relations Media relations podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 6 

public relations, warsztat 
public relations 

Znajomość pojęcia media relations. 
 
Zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami 
media relations. 
 
Nabycie umiejętności kształtowania relacji z mediami.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Media relations Media relations podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 6 

public relations, warsztat 
public relations 

Znajomość pojęcia media relations. 
 
Zapoznanie studentów z podstawowymi narzędziami 
media relations. 
 
Nabycie umiejętności kształtowania relacji z mediami.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie A2. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Politologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Administracja 
Publiczna 

Protokół 
dyplomatyczny i 
etykieta    specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

1. Zapoznanie studentów z zasadami współczesnej 
etykiety w życiu prywatnym i zawodowym, ze 
szczególnym naciskiem na zasady etykiety w pracy 
urzędnika administracji rządowej i samorządowej 
 
2. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami 
protokołu dyplomatycznego i protokołu w służbie 
cywilnej 
 
3. Zapoznanie studentów z różnicami w stosowaniu 
zasad protokołu i etykiety przedstawicieli różnych 
kręgów kulturowych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Koszty procesów 
logistycznych 

Expenses of 
logistic processes specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Zaliczone przedmioty: 
Logistyka, 
Rachunkowość 

1. Zapoznanie studentów z rachunkiem kosztów 
logistyki oraz z podstawowymi koncepcjami i 
narzędziami zarządzania i racjonalizacji kosztów 
ponoszonych w obszarze logistyki 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Informatyczne 
wspomaganie 
służby personalnej 

Computer aiding 
of personnel 
service specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

Podstawowa wiedza z 
zakresu technologii 
informacyjnych, 
umiejętność 
wykorzystania narzędzi 
pakietu MS Office w 
stopniu podstawowym. 

1. Wskazanie znaczenia i możliwości wykorzystania 
dostępnych metod i narzędzi informatyki do 
wspomagania działalności służby personalnej. 
 
2. Wyrobienie umiejętności wykorzystywania 
dostępnych metod i narzędzi informatyki do 
wspomagania pracy służby personalnej. 
 
3. Wyrobienie umiejętności tworzenia nowych 
narzędzi informatycznego wspomagania działalności 
służb personalnych w oparciu o dostępne technologie 
informatyczne. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Communication 
design   kierunkowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z 
zakresu projektowania komunikacji. 
 
2. Prezentacja zagadnień przedmiotu jako 
interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy i nowoczesnej 
technologii zawodowej 
 
3. Przygotowanie do zrozumienie kompleksowych 
relacji komunikacyjnych w nowoczesnym 
społeczeństwie. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Wiedza o akwizycji 
i nauczaniu 
języków obcych 

Public 
administration kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 brak 

1. Zapoznanie studentów z teoriami przyswajania 
języka drugiego, uczenia się i nauczania języka 
obcego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Seminarium 
egzaminacyjne   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 brak 

1. Merytoryczne przygotowanie studentów do 
egzaminu licencjackiego. 
 
2. Opieka nad studentami przygotowującymi 
prezentacje na egzamin licencjacki. 
 
3. Omówienie i powtórzenie zagadnień z dziedziny 
językoznastwa stosowanego i metodyki nauczania 
języka angielskiego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Negocjacje Negotiations podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Podstawy Zarządzania Poznanie technik negocjacyjnych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Communication 
design   kierunkowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy z 
zakresu projektowania komunikacji. 
 
2. Prezentacja zagadnień przedmiotu jako 
interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy i nowoczesnej 
technologii zawodowej 
 
3. Przygotowanie do zrozumienie kompleksowych 
relacji komunikacyjnych w nowoczesnym 
społeczeństwie. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy języka 
XHTML 

Foundations of 
XHTML language inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Celem ćwiczeń jest nauczenie studentów podstaw 
języka XHTML i jego rozszerzeń. 
 
2. Zadania studentów stanowią przygotowanie 
publikacji elektronicznej, projektowanie, kompozycja 
systemu stron internetowych i technik ich realizacji.  
 
3. Laboratorium, odbywające się w pracowni 
komputerowej, ma na celu przygotowanie 
absolwentów do praktycznego wykonywania witryn 
internetowych i innych publikacji elektronicznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 3 

Metodologia badań 
naukowych, 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi, Socjologia 

Celem zajęć seminaryjnych (semestr 3 z 3) jest 
przygotowanie studenta do samodzielnej pracy 
związanej z przygotowaniem własnej pracy naukowo-
badawczej. 
 
W ramach celu głównego wymienić można cele 
szczegółowe zajęć: 
 
- zapoznanie studentów z problematyką uprawiania 
nauki, budowania teorii i sposobami naukowych 
weryfikacji hipotez; 
 
- zapoznanie z istotą i sensem korzystania z wiedzy 
metodologicznej w naukowym poznawaniu 
rzeczywistości, rozumienie zasad postępowania 
badawczego; 
 
- przedstawienie możliwych sposobów wykorzystania 
wiedzy metodologicznej do projektowania własnych 
prac badawczych, nabycie podstawowych 
umiejętności weryfikacji i oceny poprawności 
metodologicznej badań naukowych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Historia literatury 
amerykańskiej   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

wstęp do 
literaturoznastwa, 
znajomośc jeżyka na 
poziomie przynajmniej 
FC 

Zaznajomoenie sie z wybranymi pozycjami z literatury 
angielskiej, omówienie ich w szerszym kontekście 
kulturowym, historycznym czy społecznym. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego 

Teaching 
methodology of 
English specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Metodyka nauczania 
języka angielskiego 
semestr 3 

1. Przygotowanie studenta do pracy w charakterze 
nauczyciela języka angielskiego 
 
2. Zaznajomienie studenta z metodami i technikami 
pracy nauczyciela 
 
3. Wprowadzenie podstawowych terminów z dziedziny 
metodyki nauczania 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Podstawy języka 
XHTML 

Foundations of 
XHTML language inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Celem ćwiczeń jest nauczenie studentów podstaw 
języka XHTML i jego rozszerzeń. 
 
2. Zadania studentów stanowią przygotowanie 
publikacji elektronicznej, projektowanie, kompozycja 
systemu stron internetowych i technik ich realizacji.  
 
3. Laboratorium, odbywające się w pracowni 
komputerowej, ma na celu przygotowanie 
absolwentów do praktycznego wykonywania witryn 
internetowych i innych publikacji elektronicznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Corporate Identity   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. Cel przedmiotu to nauczenie studentów 
podstawowych zasad kreowania identyfikacji wizualnej 
organizacji. 
 
2. Corporate identity jako przedmiot ma za zadanie 
przedstawienie szerokiej problematyki dotyczącej 
tożsamosci wizualnej, wizerunku, marki i pozostałych 
aspektów komunikacyjnych organizacji i jej otoczenia. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
jakością 

Quality 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 Podstawy zarządzania 

1. Przedstawienie studentom problematyki 
zarządzania przedsiębiorstwem według koncepcji 
zarządzania przez jakość (TQM). 
 
2. Wyjaśnienie znaczenia "normalizacji" we 
współczesnym świecie oraz podstawowych zagadnień 
z zakresu normalizacji procesu zarządzania 
organizacjami. 
 
3. Omówienie praktycznego spełnienia wymagań 
zawartych w wybranych normach dotyczących 
systemów zarządzania 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA - pisanie   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 

znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie FC 

Praktyczna znajomość języka angielskiego w piśmie 
(rozróżnienie różnych stylów) 
 
Zapoznanie się z pewnymi formami jak raport, listy, 
streszczenie 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Cywilizacja 
europejska 

European 
civilization 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 3 

Wiedza w zakresie: 1) 
Cywilizacja europejska 
jako kategoria analizy 
dziejów kultury , 2) 
Cywilizacja jako 
synonim europeizacji.  

1) Definiowanie terminu cywilizacja, 2) Typy i etapy 
postępu ludzkości, 3) Udoskonalanie form życia 
społecznego w Europie. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Administracja 
publiczna   do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
procesami 

Process 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 Podstawy zarządzania 

1. Przedstawienie studentom problematyki 
zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu zarządzania 
procesowego. 
 
2. Wyjaśnienie  przydatności podejcia procesowego w 
podnoszeniu efektywności i skuteczności działania 
organizacji. 
 
3. Omówienie praktycznego zastosowania podejścia 
procesowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - 
identyfiakcja procesów, realizacja procesów, analiza 
wyników i doskonalenie. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Politologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Administracja 
Publiczna 

Stosunki 
międzynarodowe 

International 
relations kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 6 

Stosunki 
międzynarodowe 
semestr 5 (program 
zajęć jest kontynuacją 
przedmiotu z semestru 
5, program zajęć z obu 
semestrów stanowi 
integralną całość) 

1.Zapoznanie studentów z problematyką 
współczesnych stosunków międzynarodowych i 
najważniejszymi trendami polityki światowej. 
 
2. Analiza roli i zachowań uczestników stosunków 
międzynarodowych 
 
3. Charakterystyka różnych płaszczyzn stosunków 
międzynarodowych (polityczna, społeczna, 
ekonomiczna) 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Design i redesing-
redagowanie i 
makietowanie form 
prasowych   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 2 brak 

1. Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowej 
problematyki kształtowania typograficzno-
poligraficznego współczesnej prasy. 
 
2. Przedmiot ma na celu nauczenie studentów 
elementarnych umiejętności projektowania i 
przeprojektowywania layoutu różnych gatunków 
prasowych. 
 
3. Zadaniem przedmiotu jest praktyczna dydaktyka w 
zakresie kształtowania prasy przy użyciu 
profesjonalnego oprogramowania komputerowego. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

Human resources 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Podstawy ekonomii, 
socjologia 

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy o  
strategicznej roli i znaczeniu zasobów ludzkich dla 
każdej współczesnej organizacji. 
 
Celem zajęć jest nabycie wiedzy przez studentów w 
zakresie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w 
przedsiębiorstwach.  
 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
najważniejszymi zasadami i narzędziami 
wypracowanymi na gruncie praktyki Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi w przedsiębiorstwach. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Sprawozdawczość 
finansowa Financial reporting specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Zaliczone przedmioty: 
Rachunkowość 
finansowa, Finanse 
przedsiębiorstw 

1. Przekazanie studentowi wiedzy w zakresie 
rozróżnienia poszczególnych koncepcji rachunkowości 
determinujących założenia koncepcyjne krajowego 
prawa bilansowego, międzynarodowego 
(międzynarodowych standardów rachunkowości) oraz 
dyrektyw Unii Europejskiej oraz określenia wpływu 
polityki rachunkowości na informacje zawarte w 
jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu 
finansowym 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat istoty i zasad 
sporządzania sprawozdania finansowego  

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Zaliczone przedmioty: 
Mikroekonomia, 
Finanse, Podstawy 
prawa gospodarczego 

1. Przedstawienie istoty rachunkowości finansowej 
jako "języka biznesu" we współczesnym świecie 
gospodarczym 
 
2. Prezentacja zasad wyceny, ujmowania i klasyfikacji 
w sprawozdaniach finansowych składników majątku 
przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania 
 
3. Prezentacja zasad identyfikacji, pomiaru i 
klasyfikacji przychodów i kosztów przedsiębiorstwa 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Corporate Identity   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. Cel przedmiotu to nauczenie studentów 
podstawowych zasad kreowania identyfikacji wizualnej 
organizacji. 
 
2. Corporate identity jako przedmiot ma za zadanie 
przedstawienie szerokiej problematyki dotyczącej 
tożsamosci wizualnej, wizerunku, marki i pozostałych 
aspektów komunikacyjnych organizacji i jej otoczenia. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
konfliktów 
interpersonalnych 
w zespołach 
pracowniczych   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Wstęp do psychologii, 
Socjologia 

Przedstawienie problematyki konfliktów 
interpersonalnych i grupowych; 
 
Zapoznanie studentów z psychologicznymi i 
socjologicznymi uwarunkowaniami powstawania 
konfliktów; 
 
Zapoznanie studentów z problematyką rozwiązywania 
konfliktów w grupach pracowniczych, wykorzystaniem 
technik prowadzenia dialogu i łagodzenia skutków 
konfliktów. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA konwersacje   kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

zaliczony blok 
przedmiotów PNJA w 
semestrze 4. 

1. Zwiększenie płynności wypowiedzi oraz 
wzbogacenie zasobów słownictwa potocznego. 
 
2. Wzbogacenie zasobów słownictwa 
specjalistycznego w wybranych dziedzinach (np. 
ekonomia, prawo, język biznesu, szeroko rozumiana 
humanistyka).  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim  w mowie i 
piśmie na poziomie A2. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie A2. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Teoretyczne 
podstawy 
wychowania   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 brak 

1.Przedmiot  "Teoria wychowania pomaga w 
kształtowanie wszechstronnej , twórczej osobowości  
wychowawcy, nauczyciela, społecznika, 
bezinteresownego człowieka. 
 
2.Podstawowa wiedza pedagogiczna  powinna ułatwić 
systematyczne studia, poszerzenie i uzupełnienie ich 
na wszystkich przedmiotach -podstawowych i 
pomocniczych a także póżniej  w ustawicznym 
instytucjonalnym i samodzielnym dokształcaniu i 
doskonaleniu. 
 
3. Przedmiot powinien ułatwić współpracę z innymi 
placówkami wychowawczymi, dydaktycznymi w 
oparciu o teorie wychowania i inne dyscypliny 
pedagogiczne, refleksyjne wiązanie procesów 
wychowania z innymi procesami społecznymi i 
edukacyjnymi. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Ekonomia Economy podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 1 brak 

Zapoznanie studentów z podstawami teorii ekonomii 
wraz z jednoczesnym kształtowaniem umiejetności 
prowadzenia analizy zjawisk gospodarczych przy 
pomocy najwazniejszych pojęć z zakresu tej treści. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Rynek pracy Job market podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 ekonomia 

1. Możliwość zapoznania się z instrumentami 
kształtującymi zjawiska na rynku pracy 
 
2. Pokazanie powiązania rynku pracy z resztą 
gospodarki 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 2 

Metodologia badań 
naukowych, 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi, Socjologia 

Celem zajęć seminaryjnych (semestr 1 z 3) jest 
przygotowanie studenta do samodzielnej pracy 
związanej z przygotowaniem własnej pracy naukowo-
badawczej. 
 
W ramach celu głównego wymienić można cele 
szczegółowe zajęć: 
 
- zapoznanie studentów z problematyką uprawiania 
nauki, budowania teorii i sposobami naukowych 
weryfikacji hipotez; 
 
- zapoznanie z istotą i sensem korzystania z wiedzy 
metodologicznej w naukowym poznawaniu 
rzeczywistości, rozumienie zasad postępowania 
badawczego; 
 
- przedstawienie możliwych sposobów wykorzystania 
wiedzy metodologicznej do projektowania własnych 
prac badawczych, nabycie podstawowych 
umiejętności weryfikacji i oceny poprawności 
metodologicznej badań naukowych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Praktyka 
pedagogiczna II   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

Metodyka nauczania 
języka angielskiego rok 
2, praktyka 
pedagogiczna I 

1. Zapoznanie studenta z warunkami  i środowiskem 
pracy. 
 
2. Weryfikacja i wykorzystanie w praktyce wiedzy 
teoretycznej związanej z nauczaniem. 
 
3. Rozwijanie umiejętności merytorycznych 
niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Warsztat 
umiejętności 
wychowawczych   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

kształcenie umiejętności 
wychowawczych 

1. Wychowanie jako szczególny rodzaj ludzkiej 
działalności 
 
2. Sylwetka wychowawcy 
 
3. Rola wzmocnień w wychowaniu  



 
 

 

104 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 2 

Metodologia badań 
naukowych, 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi, Socjologia 

Celem zajęć seminaryjnych (semestr 2 z 3) jest 
przygotowanie studenta do samodzielnej pracy 
związanej z przygotowaniem własnej pracy naukowo-
badawczej. 
 
W ramach celu głównego wymienić można cele 
szczegółowe zajęć: 
 
- zapoznanie studentów z problematyką uprawiania 
nauki, budowania teorii i sposobami naukowych 
weryfikacji hipotez; 
 
- zapoznanie z istotą i sensem korzystania z wiedzy 
metodologicznej w naukowym poznawaniu 
rzeczywistości, rozumienie zasad postępowania 
badawczego; 
 
- przedstawienie możliwych sposobów wykorzystania 
wiedzy metodologicznej do projektowania własnych 
prac badawczych, nabycie podstawowych 
umiejętności weryfikacji i oceny poprawności 
metodologicznej badań naukowych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Podstawy zarządzania, 
Nauka o organizacji,  

Przedstawienie nowych trendów i kierunków 
pojawiających sie w nauce o organizacji. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Praktyka 
pedagogiczna I   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Metodyka nauczania 
języka angielskiego 
semestr 3 

1. Zapoznanie studenta z warunkami  i środowiskem 
pracy. 
 
2. Weryfikacja i wykorzystanie w praktyce wiedzy 
teoretycznej związanej z nauczaniem. 
 
3. Rozwijanie umiejętności merytorycznych 
niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
Informacyjne   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 2 

Umiejętność obsługi 
komputera w stopniu 
podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty technologii 
informacyjnych i obszarów ich wykorzystania w 
społeczeństwie informacyjnym. 
 
2. Wskazanie możliwości wykorzystania technik i 
narzędzi informatyki w różnych sferach działalności 
ludzkiej. 
 
3. Wyrobienie umiejętności w zakresie wykorzystania 
pakietu oprogramowania biurowego i sieci 
komputerowych do tworzenia złożonych dokumentów 
różnych typów oraz sprawnego zarządzania zasobami 
informacyjnymi. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Historia literatury 
angielskiej   kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

zaliczony kurs Historii 
literatury angielskiej z 
poprzedmiego semestru 

1. Przedstawienie zarysu historii literatury angielskiej 
od średniowiecznych początków po współczesność. 
 
2. Analiza wybranych utworów kanonicznych w 
szerokim kontekście kulturalno-politycznym. 
 
3. Zachęta do regularnej lektury współczesnej 
literatury angielskiej. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Ekonomia Economy podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

1. zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami 
ekonomicznymi 
 
2. zrozumienie zależności występujących pomiędzy 
różnymi kategoriami ekonomicznymi 
 
3. udoskonalenie umiejętności abstrakcyjnego 
myślenia i rozwiązywania problemów ekonomicznych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Mikroekonomia Microeconomics podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
kategoriami ekonomicznymi. 
 
2. Zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania 
przedsiębiorstw na rynku. 
 
3. Określenie znaczenia instytucji publiczno-prawnych 
w działalności przedsiębiorstw. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
strategiczne 

Strategic 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 Podstawy zarządzania 

1. Przedstawienie studentom problematyki 
zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu zarządzania 
strategicznego. 
 
2. Wyjaśnienie zanczenia zarządzania strategicznego 
w podnoszeniu skuteczności działania organizacji na 
rynku i efektywności prowadzonej działalności. 
 
3. Omówienie praktycznego stosowania strategii w 
funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - opracowywanie 
strategii, wdrażanie, kontrola skuteczności i 
efektywności podjętych działań. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczony przedmiot: 
Technologie 
informacyjne, 
umiejętność pracy w 
środowisku MS Office w 
zakresie podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat roli technologii 
informacyjnych i informatycznych w zarządzaniu. 
 
2. Wskazanie możliwości wykorzystania metod i 
narzędzi informatyki w różnych obszarach 
zarządzania. 
 
3. Wyrobienie umiejętności wykorzystania oraz 
adoptowania do własnych potrzeb dostępnych 
rozwiązań w zakresie informatycznego wspomagania 
zarządzania.  

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
Informacyjne   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 1 

Umiejętność obsługi 
komptera w stopniu 
podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty technologii 
informacyjnych i obszarów ich wykorzystania w dobie 
społeczeństwa informacyjnego. 
 
2. Wskazanie możliwości wykorzystania technik i 
narzędzi informatyki w różnych sferach działalności 
ludzkiej. 
 
3. Wyrobienie umiejętności w zakresie wykorzystania 
pakietu oprogramowania biurowego i sieci 
komputerowych do tworzenia złożonych dokumentów 
różnych typów oraz sprawnego zarządzania zasobami 
informacyjnymi. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   Socjoterapia   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 Brak 

 Doskonalenie i umiejętności pracy z grupą.  
 
Poznawanie specyfiki pracy z  grupą 
socjoterapeutyczną.  
 
Student uzyskuje wskazówki dotyczące tworzenia 
programów spotkań grupowych, służących realizacji 
celów terapeutycznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Historia literatury 
amerykańskiej   kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

zaliczony co najmniej 1 
semestr kursu Historii 
literatury angielskiej 

1. Przedstawienie zarysu historii literatury 
amerykańskiej w kontekście społeczno-politycznym. 
 
2. Zapoznanie studentów z najważniejszymi utworami 
kanonu literatury amerykańskiej. 
 
3. Zachęcenie do regularnej lektury współczesnej 
literatury amerykańskiej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna Praca z grupą   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 Brak 

Zwiększenie rozumienia motywów działania osób 
będących uczestnikami grupy i rozumienia własnego 
postępowania. 
 
Opanowanie umiejętności prezentowania zachowań 
stanowczych i jednoznacznych, nienaruszających 
granic i praw innych ludzi 
 
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna Praca z grupą   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 Brak 

Zwiększenie rozumienia motywów działania osób 
będących uczestnikami grupy i rozumienia własnego 
postępowania. 
 
Opanowanie umiejętności prezentowania zachowań 
stanowczych i jednoznacznych, nie 
 
naruszających granic i praw innych ludzi 
 
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczony przedmiot: 
Technologie 
informacyjne, 
umiejętność pracy w 
środowisku MS Office w 
zakresie podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat roli technologii 
informacyjnych i informatycznych w zarządzaniu. 
 
2. Wskazanie możliwości wykorzystania metod i 
narzędzi informatyki w różnych obszarach 
zarządzania. 
 
3. Wyrobienie umiejętności wykorzystania oraz 
adoptowania do własnych potrzeb dostępnych 
rozwiązań w zakresie informatycznego wspomagania 
zarządzania.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczony przedmiot: 
Technologie 
informacyjne, 
umiejętność pracy w 
środowisku MS Office w 
zakresie podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat roli technologii 
informacyjnych i informatycznych w zarządzaniu. 
 
2. Wskazanie możliwości wykorzystania metod i 
narzędzi informatyki w różnych obszarach 
zarządzania. 
 
3. Wyrobienie umiejętności wykorzystania oraz 
adoptowania do własnych potrzeb dostępnych 
rozwiązań w zakresie informatycznego wspomagania 
zarządzania.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Warsztat 
umiejętności 
wychowawczych   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 

kształcenie umiejętności 
wychowawczych 

1. Wychowanie jako szczególny rodzaj ludzkiej 
działalności 
 
2. Sylwetka wychowawcy 
 
3. Rola wzmocnień w wychowaniu  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Teoretyczne 
podstawy 
wychowania   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z teoriami funkcjonującymi w różnych 
kierunkach wychowania. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
Informacyjne   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 2 

Umiejętność obsługi 
komputera w stopniu 
podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty technologii 
informacyjnych i obszarów ich wykorzystania w 
społeczeństwie informacyjnym. 
 
2. Wskazanie możliwości wykorzystanie technik i 
narzędzi informatyki w różnych sferach działalności 
ludzkiej. 
 
3. Wyrobienie umiejętności w zakresie wykorzystania 
pakietu oprogramowania biurowego i sieci 
komputerowych do tworzenia złożonych dokumentów 
różnych typów oraz sprawnego zarządzania zasobami 
informacyjnymi. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - język 
angielski 
akademicki   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 

Zaliczone wszystkie 
kursy z praktycznej 
nauki języka 
angielskiego w 
poprzednich semestrach 

1. Rozwijanie kompetencji językowej w zakresie 
anglojęzycznego dyskursu akademickiego 
 
2. Przygotowanie pod względem językowym do 
egzaminu dyplomowego i dalszych studiów na 
poziomie magisterskim 
 
3. Kształcenie umiejętności samorozwoju językowego 
w zakresie odmiany ogólnej i akademickiej języka 
angielskiego 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna Pedeutologia   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

Wprowadzenie w świat pojęć pedeutologicznych- 
ukazanie ewolucji przedmiotu badawczego dyscypliny 
 
 Zapoznanie ze współczesnymi koncepcjami 
teoretycznego i praktycznego kształcenia nauczycieli 
 
 Przygotowanie do wypełniania roli społecznej 
nauczyciela 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
Informacyjne   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 2 

Umiejętność obsługi 
komputera w stopniu 
podstawowym. 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty technologii 
informacyjnych i obszarów ich wykorzystania w 
społeczeństwie informacyjnym. 
 
2. Wskazanie możliwości wykorzystania technik i 
narzędzi informatyki w różnych sferach działalności 
ludzkiej. 
 
3. Wyrobienie umiejętności w zakresie wykorzystania 
pakietu oprogramowania biurowego i sieci 
komputerowych do tworzenia złożonych dokumentów 
różnych typów oraz sprawnego zarządzania zasobami 
informacyjnymi. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Rynek pracy Job market specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

1. zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami z 
zakresu teorii rynku pracy 
 
2. uzyskanie wiedzy na temat współczesnego rynku 
pracy i zachodzących na nim procesów 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna Praca z grupą   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 Brak 

Zwiększenie rozumienia motywów działania osób 
będących uczestnikami grupy i rozumienia własnego 
postępowania. 
 
Opanowanie umiejętności prezentowania zachowań 
stanowczych i jednoznacznych, nienaruszających 
granic i praw innych ludzi 
 
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Celem lektoratu jest zapoznanie studentów z użyciem 
języka angielskiego w codziennych sytuacjach 
życiowych, posługiwanie się poprawnie gramatyką i  
słownictwem na dany temat. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Strategie 
marketingowe 
przedsiębiorstw 

Enterprises' 
marketing 
strategies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Podstawy marketingu i 
zarządzania 

1. Przedstawienie studentom problematyki 
zarządzania przedsiębiorstwem w ujęciu zarządzania 
strategicznego, przede wszystkim strategii 
marketingowych. 
 
2. Wyjaśnienie zanczenia strategii marketingowych w 
podnoszeniu skuteczności działania organizacji na 
rynku i efektywności prowadzonej działalności. 
 
3. Omówienie praktycznego stosowania strategii 
marketingowych w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa - 
opracowywanie strategii marketingowych, wdrażanie. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Międzynarodowe 
stosunki 
gospodarcze 

International 
economic relations podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 ekonomia 

zapoznanie studentów z teoriami międzynarodowej 
wymiany handlowej, środkami polityki handlowej i 
funkcjonowaniem międzynarodowych stosunków 
finansowych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Polityka 
gospodarcza Economic policy 

kształcenia 
ogólnego             

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1. Prezentacja form, celów i narzędzi oddziaływania 
państwa na gospodarkę 
 
2. uzyskanie i rozszerzenie wiedzy z zakresu podstaw 
funkcjonowania współczesnej gospodarki krajowej i 
międzynarodowej  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations Emisja głosu Voice production podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. uświadomienie studentowi zasad funkcjonowania 
aparatu mowy oraz wskazanie metod trenowania 
głosu 
 
2. nakreślenie indywidualnego planu rozwoju każdego 
studenta w obszarze pracy nad głosem 
 
3. przybliżenie zasad higienicznego posługiwania się 
głosem jako narzędziem pracy 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Efektywność 
systemów 
logistycznych   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Logistyka w 
przedsiębiorstwie ; 
Analiza i diagnostyka 
ekonomiczna 

 Pozyskanie wiedzy i umiejętności oceny i 
diagnozowania w dziedzinie efektywności 
ekonomicznej procesów i systemów logistycznych w 
przedsiębiorstwie oraz budowy planu działań 
korygujących . 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia pracy 
i kierowania 

Psychology of 
work and 
management specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 Wstęp do psychologii 

Przyszły pracownik musi posiadać wiedzę na temat 
psychospołecznych uwarunkowań sukcesu 
przedsiębiorstw oraz posiadać wiedzę pozwalającą na 
sprawne wykonywanie zadań w środowisku 
pracowniczym.  
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w 
podstawowymi narzędziami jakie zostały 
wypracowane na gruncie psychologii pracy. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Zarządzanie Management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Ukazanie podstaw teorii i praktyki organizacji i 
zarządzania w ujęciu funkcjonalnym. Przedstawienie 
podstawowych zagadnień: organizacja, proces 
zarządzania według funkcji (planowanie, 
organizowanie, motywowanie, kontrolowanie). 
Prezentacja dorobku rożnych kierunków nauki o 
organizacji i zarządzaniu. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
procesami 

Process 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczone przedmioty: 
Logistyka, 
Rachunkowość 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty i prawidłowości 
procesowego podejścia w zarządzaniu 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat narzędzi zarządzania 
procesowego i zasad ich stosowania 
 
3. Nabycie przez studenta kompetencji w zakresie 
rozumienia mechanizmów zarządzania procesami w 
przedsiębiorstwie 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Emisja głosu Voice production podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. uświadomienie studentowi zasad funkcjonowania 
aparatu mowy oraz wskazanie metod trenowania 
głosu 
 
2. nakreślenie indywidualnego planu rozwoju każdego 
studenta w obszarze pracy nad głosem 
 
3. przybliżenie zasad higienicznego posługiwania się 
głosem jako narzędziem pracy 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Mediacje Mediation kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. We 
współczesnych systemach prawnych coraz częściej 
zalety mediacji doceniane są przez ustawodawców, co 
przekłada się na ilość regulacji w tej materii. Studenci 
powinni podczas zajęć poznać obszary w jakich 
można wykorzystywać mediację oraz techniki 
mediacyjne wykorzystywane w praktyce.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Makroekonomia Macroeconomics podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Mikroekonomia 

1. Poznanie kategorii makroekonomicznych. 
 
2. Poznanie zależności makroekonomicznych w 
gospodarce. 
 
3. Poznanie mechanizmu rozwoju w skali państwa. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia stacjonarne   Creative writing    podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Nabycie przez studentów umiejętności kreatywnego 
myślenia w kontekście działalności medialnej. 
 
2. Nabycie przez studentów praktycznej umiejętności 
kreatywnego pisania tekstów dziennikarskich. 
 
3. Nabycie przez studentów praktycznej umiejętności 
kreatywnej pracy w grupach nad medialnymi 
projektami. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Zarządczy 
rachunek wyników 

Management 
account of results specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Zaliczone przedmioty: 
Rachunkowość 
finansowa, Finanse 
przedsiębiorstw 

Zapoznanie studentów z podstawowymi i 
zaawansowanymi systemami rachunku kosztów oraz 
przekazanie wiedzy na temat możliwości ich 
wykorzystania w zarządzaniu wynikami 
przedsiębiorstwa 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Anglojęzyczne 
źródła informacji i 
redagowanie w 
języku angielskim 

English-language 
sources of 
information and 
drafting in English specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 6 

Zaliczone wszystkie 
kursy z zakresu 
lektoratu języka 
angielskiego 

1. zapoznanie studentów z funkcjonowaniem mediów 
w krajach anglojęzycznych - w Wielkiej Brytanii oraz w 
Stanach Zjednoczonych 
 
2. rozwinięcie kompetencji językowej w zakresie 
anglojęzycznego dyskursu medialnego 
 
3. dalsze rozwinięcie sprawności językowych w 
zakresie języka angielskiego ogólnego i 
specjalistycznego (dziennikarskiego) 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 3 

Zainteresowania 
badawcze związane z 
zarządzaniem 
przedsiębiorstwem; 
uzyskane zaliczenie z 
seminarium w 
semestrze 2 

1. Pomoc merytoryczna w przygotowaniu części 
teoretycznej oraz części badawczej pracy 
magisterskiej 
 
2. Zapoznanie uczestników seminarium z metodyką 
prowadzenia badań naukowych, formułowania 
problemu, hipotez, stawiania celu i określania pola 
badawczego 
 
3. Umożliwienie studentom wymiany w grupie 
własnych doświadczeń i wątpliwości związanych z 
pisaniem pracy magisterskiej 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Kreowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa 

Company 
valuation activities specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczone przedmioty: 
Rachunkowość 
zarządcza, Finanse 
przedsiębiorstw 

1. Zapoznanie  studentów  z teoretycznymi i 
praktycznymi aspektami wyceny przedsiębiorstwa 
oraz kierunkami zwiększania wartości 
przedsiębiorstwa 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Rozliczenia i 
polityka podatkowa 
przedsiębiorstwa 

Company 
accounts and tax 
policy specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

Zaliczone przedmioty: 
Rachunkowość 
finansowa, Finanse 
przedsiębiorstw 

1. Przekazanie studentowi wiedzy na temat zasad 
opodatkowania przedsiębiorstwa oraz zasad ustalania 
zobowiązań podatkowych   
 
2. Zaznajomienie z podstawowymi rodzajami 
podatków obciążających działalność przedsiębiorstw 
funkcjonujących w Polsce 
 
3. Przedstawienie istoty i zasad formułowania polityki 
podatkowej przedsiębiorstwa 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Zarządzanie Management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Ukazanie podstaw teorii i praktyki organizacji i 
zarządzania w ujęciu funkcjonalnym. Przedstawienie 
podstawowych zagadnień: organizacja, proces 
zarządzania według funkcji (planowanie, 
organizowanie, motywowanie, kontrolowanie). 
Prezentacja dorobku rożnych kierunków nauki o 
organizacji i zarządzaniu 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Public relations   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

nauka o 
komunikowaniu, 
warsztat public relations 

Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami 
działalności public relations, metodami osiągania 
celów PR- owskich, a także dylematami PR-owskimi. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Public relations   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 

nauka o 
komunikowaniu, 
warsztat public relations 

Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami 
działalności public relations, metodami osiągania 
celów PR- owskich, a także dylematami PR-owskimi. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Wprowadzenie do 
socjologii   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

1. Poznanie podstawowych  pojęć socjologii i 
wybranych  teorii. Podziały społeczne, funkcje i 
genezy  nierówności.Konteksty  
 
 aksjo - normatywne w funkcjonowaniu społeczeństw. 
 
 2.Poznanie wielowymiarowości sytuacji społecznych 
od najprostszych zachowań do złożonych struktur 
społecznych. 
 
 3.Poznanie rozumienia płynnej nowoczesności w 
koncepcji Z. Baumana. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Metody prezentacji 
osobistej 

Personal 
presentation 
methods podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Wyposażenie studenta w wiedzę na temat zasad 
skutecznej autoprezentacji podczas wystąpień 
publicznych. 
 
2. Rozwijanie umiejętności społecznych niezbędnych 
do efektywnego wpływania na audytorium podczas 
wystąpień publicznych (m.in. komunikacyjnych, 
autoprezentacyjnych, radzenia sobie ze stresem i 
tremą i in.). 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Język angielski w 
biznesie 

English Language 
in business kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Zaliczone wszystkie 
kursy z praktycznej 
nauki języka 
angielskiego w 
poprzednich semestrach 

1. Zapoznanie studentów ze słownictwem 
biznesowym 
 
2. Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami 
z zakresu biznesu 
 
3. Przygotowanie merytoryczno-leksykalne do 
przedmiotu "tłumaczenia biznesowe" 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 2 

Zainteresowania 
badawcze związane z 
zarządzaniem 
przedsiębiorstwem 

1. Zapoznanie studentów z proponowaną tematyką 
prac magisterskich oraz z wymogami formalnymi i 
merytorycznymi dotyczącymi prac magisterskich 
 
2. Gromadzenie literatury, kwerenda biblioteczna 
 
3. Umożliwienie studentom wymiany w grupie 
własnych doświadczeń i wątpliwości związanych z 
pisaniem pracy magisterskiej 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Standardy 
rachunkowości   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

Zaliczone przedmioty: 
Rachunkowość 
finansowa 

1. Zapoznanie studentów z wytycznymi, koncepcjami i 
zasadami sporządzania i prezentacji sprawozdań 
finansowych zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat obszarów 
standaryzacji rachunkowości  
 
3. Omówienie podstawowych obszarów 
rachunkowości uregulowanych standardami 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Prawo cywilne Civil law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Prawo 

zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa 
cywilnego 
 
 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie w 
Logistyce 

Logistyka 
międzynarodowa 

International 
logistics specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

zaliczenie przedmiotu 
Logistyka 

1. Wyjaśnienie istoty i roli logistyki we współczesnej 
gospodarce światowej 
 
2. Prezentacja  uwarunkowań i celów polityki 
makrologistycznej w Europie 
 
3. Prezentacja istoty, metod i technik zarządzania 
logistycznego w procesie internacjonalizacji 
przedsiebiorstw 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny Negocjacje Negotiations podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Zasadniczym założeniem przedmiotu jest przekazanie 
studentom wiedzy z zakresu negocjacji handlowych 
na rynkach międzynarodowych. Celem jest 
przekazanie wiedzy z zakresu technik i stylów 
skutecznego negocjowania oraz wykorzystanie tej 
wiedzy w praktyce. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Tłumaczenia 
biznesowe   kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Zaliczone wszystkie 
kursy z praktycznej 
nauki języka 
angielskiego w 
poprzednich semestrach 

1. Zapoznanie studentów z techniką tłumaczeń 
biznesowych 
 
2. Wyćwiczenie umiejętności tłumaczeń w zakresie 
biznesu 
 
3. Wyćwiczenie umiejętności samodzielnej pracy nad 
tłumaczonym tekstem 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 4 

Zainteresowania 
badawcze związane z 
zarządzaniem 
przedsiębiorstwem, 
uzyskane zaliczenie z 
seminarium w 
semestrze 3. 

1. Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w 
zakresie analizy wyników przeprowadzonych badań 
oraz formułowania wniosków i spostrzeżeń 
 
2. Doskonalenie umiejętności doboru materiałów 
źródłowych oraz krytycznego korzystania z dostępnej 
literatury 
 
3. Doskonalenie metod analizy i oceny zjawisk 
ekonomiczno-społecznych zaobserwowanych w 
przeprowadzonych badaniach empirycznych 
 
4. Pomoc w zakończeniu i zredagowaniu ostatecznej 
wersji pracy magisterskiej 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Reklama w sieci   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 podstawy marketingu 

Przedstawienie studentom podstawowych zasad 
prowadzenia działań marketingowych w dobie 
społeczeństwa sieciowego.  
 
Komunikacja pomiędzy organizacją a jej otoczeniem w 
Wieku Informacji. 
 
Znaczenie reklamy w zarządzaniu współczesnym 
przedsiębiorstwem.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna Socjologia edukacji   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Podstawowe 
wiadomości z socjologii 
ogólnej. 

1. Zapoznanie z podstawowymi teoriami i nurtami w 
socjologii edukacji; socjologicznymi kontekstami 
edukacji; alternatywnymi  
 
    sposobami myślenia w edukacji. 
 
2. Poznanie socjopatologicznych zjawisk na 
płaszczyźnie edukacji oraz socjopedagogicznych 
problemów rozwoju, tożsamości. 
 
3. Poznanie trendów i wizji przyszłości cywilizacyjnej i 
ich implikacji edukacyjnych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Autoprezentacja i 
etykieta biznesowa   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1. Wyposażenie studenta w wiedzę na temat 
współczesnych zasad kulturalnego zachowania się w 
zawodowej sferze życia. 
 
2. Stworzenie studentowi warunków do opanowania 
podstawowych zasad biznesowego savoir vivre'u - 
trenowanie umiejętności. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Socjologia i kultura 
mediów   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Przekazanie studentom dziennikarstwa wiedzy 
teoretycznej nt. podstawowych definicji: kultury 
masowej i popularnej, socjologii i mediów oraz 
związków między dyscyplinami. 
 
2. Nauczenie studentów rozpoznawania powiązań 
między kulturą wysoką i popularną a mediami, z 
punktu widzenia badań socjologicznych. 
 
3. Wypracowanie u studentów umiejętności 
analizowania zagadnień z dziedziny zarządzania 
mediami, tj. świadome kształtowanie i rozpoznawanie 
potrzeb grup docelowych, trafne zapełnianie ich 
wykreowanym przez studentów kontentem 
programowym (radio i telewizja) oraz końcowa 
samoocena skutków takich działań. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Socjologia Sociology podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 1 brak 

Zapoznanie z głównymi obszarami refleksji 
socjologicznej i badań z zakresu funkcjonowania 
społecznego grup. 
 
Diagnozowanie zjawisk społecznych i prognozowanie 
ich skutków. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations Emisja głosu Voice production podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. uświadomienie studentowi zasad funkcjonowania 
aparatu mowy oraz wskazanie metod trenowania 
głosu 
 
2. nakreślenie indywidualnego planu rozwoju każdego 
studenta w obszarze pracy nad głosem 
 
3. przybliżenie zasad higienicznego posługiwania się 
głosem jako narzędziem pracy 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Public relations   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

nauka o 
komunikowaniu, 
warsztat public relations 

Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami 
działalności public relations, metodami osiągania 
celów PR- owskich, a także dylematami PR-owskimi. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Public relations   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 

nauka o 
komunikowaniu, 
warsztat public relations 

Zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami 
działalności public relations, metodami osiągania 
celów PR- owskich, a także dylematami PR-owskimi. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Kultura jako 
produkt 
turystyczny 

Culture as a 
tourist product do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 6 

Wiedza o 
marketingowym 
wykorzystaniu kultury na 
przykładzie programów 
gospodarczych 
zorientowanych na 
rozwój turystyki; udział 
kultury, w tym 
regionalnej i lokalnej, w 
konstruowaniu oferty 
turystycznej 

Przybliżenie powiązań między kulturą i turystyką oraz 
humanistycznego oblicza turystyki. 
 
2. Rozpoznanie obecności elementów kulturowych w 
działaniach pro rynkowych powiązanych z turystyką 
 
3. Pokazanie różnych możliwości wykorzystywania 
kultury jako produktu turystycznego w odniesieniu 
zarówno do dziedzictwa kulturowego, jak i bieżącej 
działalności kulturalnej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Strategia 
marketingowa 
przedsiębiorstwa 

Marketing strategy 
of company specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Zaliczone kursy: 
marketing, badania 
marketingowe, 
zarządzanie projektami  

1. Poznanie przez studenta anatomii budowania 
strategii rynkowej przedsiębiorstwa. 
 
2. Pozna arkana projektowania przedsięwzięć 
handlowych.  
 
3. Rozróżni specyficzne dla handlu i marketingu 
zasady działalności przedsiębiorstwa na rynku. 
 
4. Będzie umiał pracować w zespole o orientacji 
prorynkowej.   
 
5. Pozna narzędzia i wykorzystywane w planowaniu 
działalności rynkowej 
 
6. Potrafi aktywnie uczestniczyć w budowie i realizacji 
strategii marketingowej przedsiębiorstwa 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

produkcyjnego i usługowego.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
projektami 

Project 
Management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 

Zaliczone kursy: 
Podstawy zarządzania, 
zarządzanie zasobami 
ludzkimi, zachowania 
organizacyjne 

1. Poznanie przez studenta podstaw projektowania 
przedsięwzięć gospodarczych. 
 
2. Ukazanie specyfiki i anatomii pracy zespołowej, 
typowej dla projektów.  
 
3. System projektów w organizacji gospodarczej. 
 
4. Istota i rodzaje projektów, projekty jako forma 
zarządzania, proces zarządzania projektami, 
zarządzanie zespołem projektowym, planowanie 
przebiegu, budżet, kontrola realizacji projektu. Studia 
przypadków. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Główne nurty 
kultury światowej i 
polskiej XX i XXI 
wieku 

Main trends in the 
world and Polish 
culture in the 20th 
and 21st 
centuries. kierunkowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. Zapoznanie studentów z pojęciem kultura, 
elementami kultury i uzmysłowienie ich wpływu na 
funkcjonowanie społeczeństwa.  
 
2. Omówienie najważniejszych nurtów i zjawisk 
kulturowych XX i XXI wieku. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 2 Brak 

1.Przygotowanie studenta do samodzielnego 
formułowania i rozwiązywania problemów badawczych 
z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki 
o zarządzaniu o specjalności logistyka. 
 
2. Przygotowanie studenta do napisania pracy 
pisemnej spełniającej merytoryczne i redakcyjne 
standardy na poziomie magisterskim. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny 

Ekonomika i 
organizacja handlu 
zagranicznego 

Economics and 
foreign trade 
organization podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 biznes międzynarodowy,  

poznanie podstawowych pojęć związanych z 
prowadzeniem handlu zagranicznego 
 
poznanie form handlu zagranicznego 
 
poznanie formuł bazy dostawy stosowanych w handlu 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

zagranicznym 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   Emisja głosu Voice production inny                             

WSZ 
"Edukacja" 2 język polski 

1. Poznanie elementarnych zasad kultury żywego 
słowa i mowy ciała 
 
2. Różnice między mowa potoczną a zawodową 
 
3. Poznanie zasad relaksacji i treningu autogennego 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   Pedagogika   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 

Dydaktyka 
przedmiotowa : blok 
przedmiotów 
humanistycznych 

1.Poznanie i przeanalizowanie wymagań ogólnych i 
wymagań szczegółowych przedmiotów 
humanistycznych ujętych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego. 
 
2.Poznanie metod aktywizujących pracę dydaktyczną 
w czasie zajęć z przedmiotów humanistycznych. 
 
3.Poznanie zasad oceniania kształtującego i 
diagnozowania wspomagającego edkuację 
przedmiotów humanistycznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Główne nurty w 
literaturze i 
kulturze światowej    kierunkowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 2 brak 

1. Zapoznanie studentów z najważniejszymi 
elementami współczesnej kultury literackiej. 
 
2. Omówienie szczególnie ważnych dla literatury 
nurtów i zjawisk literackich występującymi w literaturze 
polskiej i powszechnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Organizacje 
międzynarodowe 

International 
organizations kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Stosunki 
międzynarodowe 

1. Zapoznanie studentów z wiedzą na temat modeli 
organizacji międzynarodowych, struktury 
instytucjonalnej, sposobu podejmowania decyzji i 
skuteczności działania. 
 
2. Charakterystyka wybranych międzynarodowych 
organizacji politycznych. 
 
3. Charakterystyka wybranych międzynarodowych 
organizacji ekonomicznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo 

Anglojęzyczne 
źródła informacji i 
redagowanie w 
języku angielskim 

English-language 
sources of 
information and 
drafting in English specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 4 

Zaliczone wszystkie 
kursy z zakresu 
lektoratu języka 
angielskiego 

1. zapoznanie studentów z funkcjonowaniem mediów 
w krajach anglojęzycznych - w Wielkiej Brytanii oraz 
Stanach Zjednoczonych 
 
2. rozwinięcie kompetencji językowej w zakresie 
anglojęzycznego dyskursu medialnego 
 
3. dalsze rozwinięcie sprawności językowych w 
zakresie języka angielskiego ogólnego i 
specjalistycznego (dziennikarskiego) 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Teoria przekładu i 
języków 
specjalistyczny   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 Zaliczony semestr 1. 

1. Zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi 
przekładu i języków specjalistycznych 
 
2. Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami 
z zakresu przekładu i lingwistyki języków 
specjalistycznych 
 
3. Przygotowanie studentów do pracy w zawodzie 
tłumacza 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Krajoznawstwo 

Knowledge about 
landscapes podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 2 

podstawy turystyki; 
geografia turystyczna 

- celem wykładu jest zaznajomienie studiujących 
szeroko rozumianą turystykę i rekreację, z istotą 
krajoznawstwa, jego genezą, działalnością wybitnych 
krajoznawców polskich; 
 
- istotne jest także omówienie i ukazanie roli 
poznawczo-edukacyjnej, wychowawczej i 
kulturotwórczej krajoznawstwa, w przeszłości i 
współcześnie 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Krajoznawstwo 

Knowledge about 
landscapes podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 2 

podstawy turystyki; 
geografia turystyczna 

- celem wykładu jest zaznajomienie studiujących 
szeroko rozumianą turystykę i rekreację, z istotą 
krajoznawstwa, jego genezą, działalnością wybitnych 
krajoznawców polskich; 
 
- istotne jest także omówienie i ukazanie roli 
poznawczo-edukacyjnej, wychowawczej i 
kulturotwórczej krajoznawstwa, w przeszłości i 
współcześnie 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Public Relations w 
organizacjach 
gospodarczych 

Public relations in 
business 
organizations specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Zaliczone kursy: 
Podstawowa wiedza z 
zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem, 
podstaw marketingu i 
reklamy.  

Treści programowe: Istota, funkcje i organizowanie 
Public relations; wstępne fazy procesu Public 
relations; Public relations organizacji różnych typów, w 
tym szczególnie organizacji gospodarczej; 
komunikacja jako metoda a kompetencje 
komunikacyjne jako instrument realizacji programów 
Public relations; współpraca z dziennikarzami i 
redakcjami jako technika public relations; 
oddziaływanie na otoczenie organizacji; kształtowanie 
ważniejszych instrumentów public relations.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Prawo handlowe Commercial  Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 Prawo 

zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa 
handlowego 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Podstawy rekreacji 

Basics of 
recreation podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 2 brak 

Wykład ma za zadanie dostarczyć studentom 
podstawowej wiedzy o rekreacji (ze szczególnym 
uwzględnieniem rekreacji ruchowej). Kształcenie 
powinno wyposażyć studentów w umiejętności 
metodyczne w zakresie nauczania, sposobów 
realizowania, organizowania i obsługiwania 
działalności rekreacyjnej. Ponadto elementy wiedzy 
teoretycznej i praktycznej pozwolą studentom poznać 
istotę aktywności rekreacyjnej oraz jej znaczenie dla 
współczesnego człowieka w kontekście właściwego 
diagnozowania jego potrzeb i efektywnego 
świadczenia usług rekreacyjnych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Doktryny 
pedagogiczne   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 brak 

- znać główne doktryny pedagogiczne oraz rozumieć 
ich związek z ideologiami i formacjami 
światopoglądowymi; 
 
- znać wybrane współczesne koncepcje pedagogiczne 
oraz  znaczenie doktryn jako źródeł współczesnej 
refleksji o wychowaniu; 
 
- umieć posługiwać się językiem różnych koncepcji 
wychowania dla opisu rzeczywistości społecznej; 
 
 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Historia 
architektury i sztuki 

History of art and 
architecture podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Podstawowa wiedza o 
uwarunkowaniach i 
kierunkach rozwoju 
architektury i wytworów 
artystycznych , przede 
wszystkim na gruncie 
europejskim, z 
uwzględnieniem także  
ich lokalnej specyfiki 
wykorzystywanej w 
ofercie turystyczno-
rekreacyjnej 

1.Zapoznanie studentów z problematyką architektury i 
sztuki, także  w kontekście związku tych dziedzin z 
turystyką; 
 
2. Przybliżenie najważniejszych osiągnięć ludzkości w 
zakresie sztuk plastycznych w przekroju historycznym; 
 
3. Pokazanie zależności i przenikania się wpływów 
artystycznych, zwłaszcza na terenach pogranicznych, 
kształtujących specyfikę kulturową atrakcyjną  dla 
potrzeb turystycznych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Po zakończeniu procesu uczenia się student: 
 
a). rozpoznaje podstawowe reguły związane z 
metodologią opracowania prac dyplomowych, 
 
b). interpretuje przebieg przygotowywania pracy 
dyplomowej, 
 
c). wyjaśnia opracowanie wizualne prezentacji 
dyplomowej, 
 
d). demonstruje wybrane rozwiązania z tematu 
prezentacji dyplomowej,  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Zarządzanie 
strategiczne,  

1. Celem przedmiotu  jest zapoznanie studentów z 
współczesnymi koncepcjami oraz metodami 
zarządzania. 
 
2. Zadaniami są: zdefiniowanie problemów oraz 
określenie sposobów ich rozwiązania. 
 
3. Analiza  wykorzystanych koncepcji przez 
międzynarodowe koncerny i  przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w Polsce. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska Język hiszpański Spanish do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

Student potrafi przedstawić się, powiedzieć kilka zdań 
o sobie i swojej rodzinie. Odmnienia czasowniki 
regularne.  
 
Zna zasady wymowy 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Marketing i 
reklama  

Marketing and 
advertizing specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 4 

Zaliczone kursy: 
Zarządzanie mediami, 
Nauki o komunikowaniu, 
Public relations Po 

Rozumienie istoty , funkcji i celów reklamy , 
wykorzystywania wiedzy z zakresu marketingu i 
narzędzi promocji , rozpoznawania i klasyfikowania 
form i typów reklamy , określania celów 
marketingowych , reklamowych, medialnych i 
kreacyjnych: rozumienia cech komunikacji 
marketingowej oraz jej instrumentów.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Metody i techniki 
reklamy 

Methods and 
techniques of 
advertizing specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

Zaliczone kursy: 
marketing, marketing 
międzynarodowy, 
zarządzanie 
marketingowe 

1. Wykorzystywanie wiedzy z zakresu marketingu i 
narzędzi promocji 
 
2. Poznawanie form i typów reklamy 
 
3. Identyfikacja celów marketingowych 
 
4. Poznanie i rozumienia cech komunikacji  oraz jej 
narzędzi.   
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Public Relations w 
organizacjach 
gospodarczych 

Public relations in 
business 
organizations specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 4 

Zaliczone kursy: 
marketing i reklama, 
teoria komunikowania 
masowego, instytucje 
medialne i ich funkcje, 
organizacja i 
programowanie public 
relations, 
komunikowanie 
międzynarodowe i 
międzykulturowe. 

1. Poznanie przez studenta w arkan projektowania 
przedsięwzięć gospodarczych. 
 
2. Ukazanie specyfiki i anatomii pracy zespołowej, 
typowej dla projektów.  
 
3. System projektów w organizacji gospodarczej. 
 
4. Istota i rodzaje projektów, projekty jako forma 
zarządzania, proces zarządzania projektami, 
zarządzanie zespołem projektowym, planowanie 
przebiegu, budżet, kontrola realizacji projektu. Studia 
przypadków 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie i 
planowanie 
marketingowe 

Management and 
marketing 
planning kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Zaliczone kursy: 
podstawy zarządzania, 
marketing, badania 
marketingowe 

Wiedzy teoretycznej i praktycznej 
 
 
 
Po zakończeniu kursu student będzie:  
 
• mieć opanowaną podstawową wiedzę o charakterze 
zarządzania i planowania marketingowego oraz jego 
miejscu w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, 
 
• miał wiedzę o poglądach na temat orientacji 
rynkowej w zarządzaniu przedsiębiorstwami.  
 
• znać zasady opracowywania planu marketingowego 
oraz wyjaśniać zależności pomiędzy poszczególnymi 
elementami planu marketingowego, 
 
• mógł poznawać bliżej metody analizy otoczenia oraz 
wnętrza przedsiębiorstwa oraz wyciągać na ich 
podstawie wnioski co do dalszych działań 
przedsiębiorstwa. 
 
 
 
S1A_W01,    S1A_W06,    S1A_W09,    S1A_W11,  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Analiza dyskursu 
medialnego  

Analysis of media 
discourse podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

Znajomość 
podstawowych pojęć z 
zakresu komunikacji 
społecznej oraz 
znajomość warsztatu 
dziennikarskiego.  

Przeanalizowanie stanu badań prowadzonych nad 
dyskursem, poznanie rodzajów dyskursów i 
zrozumienie ich znaczenia w procesie komunikacji 
społecznej. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Prawo handlowe Commercial  Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Prawo Cywilne, Prawo 
Rzeczowe, Część 
Ogólna 

Celem przedmiotu  jest zaznajomienie studentów z 
zagadnieniami spółek handlowych, z uwzględnieniem 
przepisów ogólnych o firmie i prokurze oraz ewidencji 
przedsiębiorców, a także problematyką wybranych 
umów prawa handlowego. Zadaniem jest 
przyswojenie studentom siatki pojęciowej w 
przedmiotowym zakresie, zwłaszcza dotyczącej 
powstawania i działania przedsiębiorców będących 
spółkami prawa handlowego, praw i obowiązków ich 
organów oraz wspólników, a także specyfiki i treści 
przepisów prawnych i wybranego orzecznictwa oraz 
treści umów charakterystycznych dla obrotu 
handlowego.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Socjologia Sociology podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. Celem zajęć jest dostarczenie studentom aparatu 
pojęciowego do analizy zmian społecznych oraz 
umożliwienie rozumienia mechanizmów wywołujących 
te zmiany.  
 
2.Student lepiej rozumie społeczne i kulturowe 
uwarunkowania funkcjonowania w grupie społecznej, 
organizacji i społeczeństwie. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Zarządzanie 
strategiczne, 

1. Zadaniami są: zdefiniowanie problemów oraz 
określenie sposobów ich rozwiązania. 
 
2. Analiza  wykorzystanych koncepcji przez 
międzynarodowe koncerny i  przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w Polsce. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Kierowanie 
zmianami   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Podstawy Zarządzania, 
Zarzadzanie 
organizacjami. 

-Zapoznanie studentów z inicjowaniem i wdrażaniem 
zmian w organizacji oraz przedstawienie korzyści dla 
pracowników i przedsiebiorstwa jakie z tych zmian 
wynikają. 
 
- Wskazanie na indywidualne sposoby identyfikacji 
zmian, wypracowywanie rozwiązań, oraz planowanie 
ich wdrożenia. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Edukacja w 
zakresie ekspresji 
twórczej w 
wychowaniu 
przedszkolnym i 
edukacji 
wczesnoszkolnej   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

-znać kierunki pracy pedagogicznej eksponujące 
ekspresję i kreację twórczą,  
 
-umieć stosować efektywne techniki rozwiązywania 
problemów; 
 
- umieć wykorzystywać różnorodne strategie 
heurystyczne w procesie kształcenia i wychowania; 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Public Relations 

Zarządzanie 
sytuacją 
kryzysową   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 5 

- podstawowa wiedza z 
zakresu public relations 

1. Prezentacja i omówienie technik zarządzanie 
sytuacją kryzysową na przykładach konkretnych firm i 
instytucji. Wykształcenie umiejętności 
wykorzystywania tych technik w praktyce.  
 
2. Umiejscowienie tematyki zarządzania sytuacją 
kryzysową w kontekście szerszego obszaru jakim jest 
public relations. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Public Relations 

Komunikowanie w 
sieci - warsztaty e-
pr   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

- podstawowa wiedza z 
dziedziny PR 

Prezentacja i charakterystyka narzędzi internetowego 
public relations ze szczególnym naciskiem na tzw. 
social media.  
 
Ukazanie roli komunikacji w Internecie i w serwisach 
społecznościowych w kreowaniu wizerunku firmy, 
instytucji lub osoby.  
 
Nauka praktycznego stosowania narzędzi 
internetowego PR w opracowywaniu samodzielnych 
projektów.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Gatunki 
dziennikarskie Journalist species podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Wprowadzenie studentów pierwszego roku 
dziennikarstwa w zagadnienia definicyjne opisanych w 
literaturze przedmiotu gatunków dziennikarskich. 
 
2. Wypracowanie umiejętności praktycznego 
rozpoznawania i umiejętnego stosowania definicji w 
praktyce zawodu, na podstawie tworzonych tekstów 
dziennikarskich. 
 
3. Umiejętne praktyczne rozpoznawanie i nazywanie 
gatunków stosowanych w prasie drukowanej, radiu, 
telewizji i Internecie. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Pedagogika 
Rodzinna 

Psychologia 
rozwojowa i 
osobowości   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

1. Zapoznanie studentów z teoriami psychologii 
rozwojowej i psychologii osobowości 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat specyficznych 
trudności rozwojowych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Wprowadzenie do 
pedagogiki   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1.Ukazanie studentom genezy, rozwoju i głównej 
problematyki pedagogiki. 
 
2.Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z teoriami funkcjonującymi w różnych 
kierunkach wychowania oraz wykształcenie własnego 
poglądu na sens i warunki wychowania. 
 
3. Zapoznanie słuchaczy z diagnozą pedagogiczną, 
formami, metodami badań.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Model pracy 
zintegrowanej w 
edukacji 
wczesnoszkolnej   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

-zna konstruktywistyczną koncepcję kształcenia 
zintegrowanego i aktywizujące strategie nauczania; 
 
- rozumie i interpretuje zadania edukacyjne jako 
kontekst rozwojowy młodszych uczniów;  
 
- tworzy własne koncepcje edukacyjne i projekty 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

adekwatne do potrzeb rozwojowych dzieci;   

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Edukacja 
środowiskowa i 
ekologiczna w 
systemie 
zintegrowanym   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

-znać koncepcje  wprowadzania dzieci w szeroko 
rozumiane wychowanie na rzecz kształtowania i 
ochrony środowiska przyrodniczego; 
 
-umieć kompetentnie kształtować prawidłowe relacje 
ze środowiskiem społecznym; 
 
-znać skuteczne metody budzenia wrażliwości i 
świadomości ekologicznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
radzenia sobie ze 
stresem w 
środowisku pracy 

The Psychology of 
stress 
management in 
working 
environment specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia ogólna, 
Psychologia różnic 
indywidualnych, 
Psychologia społeczna, 
Psychologia 
zarządzania 

1. Zapoznanie sudentów z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi istoty i źródeł stresu 
psychologicznego, reakcji organizmu na stres, jego 
skutki oraz uwarunkowania odporności na stres. 
 
2. Wskazanie na praktyczne sposoby przezwyciężania 
stresu w środowisku pracy oraz zastosowanie 
niektórych technik treningu psychologicznego. 
 
3. Wykorzystując określone testy psychologiczne 
określić skalę siły wpływu czynników stresogennych 
oraz poziom wypalenia zawodowego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Podstawy 
symulacji 
komputerowej 

Basics of 
computer 
simulation kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 6 

Metody probabilistyczne 
i statystyka 

1. Zapoznanie studentów z podstawami 
przeprowadzania komputerowych badań 
symulacyjnych i wykorzystaniem narzędzi statystyki 
opisowej do interpretacji otrzymanych wyników. 
 
2. Szczegółowe zapoznanie się z wybranym 
informatycznym systemem do symulacji sieci 
komputerowych. 
 
3. Szczegółowe poznanie wybranego informatycznego 
systemu do symulacji sieci komputerowych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 Podstawy zarządzania,  

1. Wskazanie nowych trendów i kierunków 
pojawiających się w nauce o organizacji i zarządzaniu, 
 
2. Usystematyzowanie syntezy pojęciowej związanej z 
realizacją funkcji zarządzania, 
 
3. Wskazanie na dotychczasowe doświadczenia w 
stosowaniu wybranych koncepcji i metod zarządzania 
w odniesieniu do strategii, struktur organizacyjnych, 
zasobów ludzkich, procesów produkcyjnych, zmian 
organizacyjnych i logistycznych, relacji 
interpersonalnych, 
 
4. Rozumienia klasycznych i współczesnych koncepcji 
zarządzania, 
 
5. Umiejętność stosowania współczesnych koncepcji 
zarządzania w opisie i wyjaśnianiu zdarzeń 
gospodarczych w zakresie zarządzania, 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Zarządzanie 
innowacjami 

Innovations 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

Podstawy ekonomii i 
zarządzania 

Głównym celem zajęć dydaktycznych jest zapoznanie 
studentów z istotą procesów innowacyjnych w 
przedsiębiorstwie oraz ich wewnętrznymi i 
zewnętrznymi uwarunkowaniami. Zrozumienie 
mechanizmów wynikających z zarządzania rozwojem 
projektów innowacyjnych, dokonywaniem zmian 
innowacyjnych w warunkach zmienności otoczenia. 
Zrozumienie koncepcji, procesów i zagadnień 
metodycznych podnoszących efektywność 
zarządzania projektami innowacyjnymi. Zajęcia 
umożliwiają poszerzenie, pogłębienie, weryfikację 
wiedzy oraz zdobycie praktycznych umiejętności 
pozwalających na wykorzystanie pozyskanej wiedzy w 
rozwiązywaniu określonych, rzeczywistych aspektów z 
zakresu pobudzania, kreowania i akceptacji twórczych 
zmian.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Web 2.0 i 
komunikacja w 
sieciach 
społecznych   inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Ukazanie specyfiki komunikacji w mediach 
elektronicznych i umiejscowienie nauki o 
komunikowaniu w serwisach Web 2.0 wśród innych 
teorii komunikacji. 
 
2. Wykształcenie umiejętności opracowywania 
poprawnych, zgodnych z prawem i atrakcyjnych dla 
odbiorcy (skutecznych) komunikatów przeznaczonych 
do publikacji w internecie i jednoczesne weryfikowanie 
tych umiejętności podczas realizacji projektu 
trwającego cały semestr  
 
3. Wykształcenie umiejętności skutecznego 
komunikowania się przy użyciu najnowszych 
technologii.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Public Relations 

Zarządzanie 
sytuacją 
kryzysową   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 5 

- podstawowa wiedza z 
zakresu public relations 

1. Prezentacja i omówienie technik zarządzanie 
sytuacją kryzysową na przykładach konkretnych firm i 
instytucji. Wykształcenie umiejętności 
wykorzystywania tych technik w praktyce.  
 
2. Umiejscowienie tematyki zarządzania sytuacją 
kryzysową w kontekście szerszego obszaru jakim jest 
public relations. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Finanse Finances podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

podstawowe 
wiadomości z zakresu 
Mikroekonomii 

pokazanie zjawisk i procesów związanych z 
powstawaniem, gromadzeniem i rozdysponowaniem  
środków pieniężnych w gospodarce 
 
wskazanie na podstawowe determinanty decyzji 
fiskalnych i monetarnych władz publicznych i ich 
wpływu na efektywność podstawowych mierników 
makroekonomicznych 
 
zaprezentowanie technik i narzędzi oceny systemu 
finansowego państwa i wzajemnych relacji pomiędzy 
jego ogniwami z kontekście kształtowania wzrostu i 
rozwoju społeczno-gospodarczego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Analiza dyskursu 
medialnego  

Analysis of media 
discourse podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

Znajomość 
podstawowych pojęć z 
zakresu komunikacji 
społecznej oraz 
znajomość warsztatu 
dziennikarskiego.  

Przeanalizowanie stanu badań prowadzonych nad 
dyskursem, poznanie rodzajów dyskursów i 
zrozumienie ich znaczenia w procesie komunikacji 
społecznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Sztuczna 
inteligencja 

Artificial 
intelligence kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 5 

Analiza matematyczna i 
algebra liniowa; 
Matematyka dyskretna 

1. Zapoznanie słuchaczy z pojęciem i podstawowymi 
problemami sztucznej inteligencji oraz jej znaczeniem 
w informatyce. 
 
2. Ukazanie sztucznej inteligencji jako dyscypliny, 
której wyniki umożliwiają wspomaganie lub 
automatyzację czynności umysłu i zmysłów człowieka. 
 
3.Wyjaśnienie wybranych zagadnień sztucznej 
inteligencji. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Zarządzanie Management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi definicjami zarządzania 
przedsiebiorstwem. 
 
Zastosowania w praktyce metod i technik zarządzania 
w podstawowych funkcjach zarządzania: 
planowania,organizowania,motywowania/przywództwo 
i kontrola. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Podstawy 
nowatorstwa 
pedagogicznego   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

-znać znaczenie innowacyjności nauczyciela w 
zmiennym świecie społecznym, 
 
- rozumieć warunki nowatorskiego działania  w 
placówce edukacyjnej,  
 
-  znać problemy w roli lidera zmian oraz strategie 
radzenia sobie z oporem 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   Proseminarium Proseminar podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

1. Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
egzaminu dyplomowego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Podstawy 
zarządzania 

Basics of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

a/zapoznanie studentów z podstawami nauki o 
zarządzaniu w instytucjach / w organizacjach/, 
 
b/przedstawienie współczesnych koncepcji 
zarządzania, 
 
c/scharakteryzowanie podstaw teorii i praktyki 
zarządzania w ujęciu funkcjonalnym. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Wprowadzenie do 
pedagogiki   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1.Ukazanie studentom genezy, rozwoju i głównej 
problematyki pedagogiki. 
 
2.Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z teoriami funkcjonującymi w różnych 
kierunkach wychowania oraz wykształcenie własnego 
poglądu na sens i warunki wychowania. 
 
3. Zapoznanie słuchaczy z diagnozą pedagogiczną, 
formami, metodami badań.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Public Relations 

Komunikowanie w 
sieci - warsztaty e-
pr   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 2 

- podstawowa wiedza z 
dziedziny PR 

Prezentacja i charakterystyka narzędzi internetowego 
public relations.  
 
Ukazanie roli komunikacji w Internecie i w serwisach 
społecznościowych w kreowaniu wizerunku firmy, 
instytucji lub osoby.  
 
Nauka praktycznego stosowania narzędzi 
internetowego PR w opracowywaniu samodzielnych 
projektów.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia różnic 
indywidualnych 
menadżera 

The Psychology of 
manager's 
individual 
differences specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Program kierowany jest do osób, które chcą bądź są 
zobowiązane poszerzać wiedzę z zakresu 
teoretycznych rozważań na temat najważniejszych 
zagadnień z psychologii zarządzania  i praktycznych 
ich rozstrzygnięć . Oferowany kurs ma na celu 
poszerzenie psychologicznej wiedzy słuchaczy, 
zainteresowanie omawianymi problemami, 
wzbudzanie refleksji, doskonalenie umiejętności 
operowania pojęciami psychologicznymi w celu opisu 
badanej rzeczywistości. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
ekonomiczna 

Economic 
psychology specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Program kierowany jest do osób, które chcą bądź są 
zobowiązane poszerzać wiedzę z zakresu 
teoretycznych rozważań na temat najważniejszych 
zagadnień z psychologii ekonomicznej i praktycznych 
ich rozstrzygnięć. Oferowany kurs ma raczej charakter 
podstawowy i ma na celu poszerzenie wiedzy 
słuchaczy, zainteresowanie omawianymi problemami, 
wzbudzanie refleksji, doskonalenie umiejętności 
operowania pojęciami psychologicznymi do opisu 
badanej rzeczywistości. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Komunikacja 
interpersonalna   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1. Zapoznanie studentów z problematyką komunikacji 
interpersonalnej w wymiarze teoretycznym i 
praktycznym.   
 
2. Pokazanie, w jaki sposób przygotować dobrą 
prezentację, jak zaplanować wystąpienie publiczne, 
zorganizować debatę. 
 
3. Wymogi społeczne  powstania sytuacji konfliktowej i 
negocjacyjnej.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Etyka 
dziennikarska Journalist ethic podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 warsztat dziennikarski 

Zapoznanie studentów z kodeksami etycznymi 
regulującymi działania dziennikarzy, przedstawienie 
najpowszechniejszych dylematów etycznych, które 
rozstrzygać muszą osoby pracujące na takich 
stanowiskach, analiza podstawowych naruszeń norm 
etycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Etyka 
dziennikarska Journalist ethic podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 warsztat dziennikarski 

Zapoznanie studentów z kodeksami etycznymi 
regulującymi działania dziennikarzy, przedstawienie 
najpowszechniejszych dylematów etycznych, które 
rozstrzygać muszą osoby pracujące na takich 
stanowiskach, analiza podstawowych naruszeń norm 
etycznych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo 

Seminarium 
licencjackie 

B.A. diploma 
seminar podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

zaliczenie pierwszych 
trzech semestrów nauki  

1. Prezentacja metodologii pisania pracy licencjackiej 
(metody badawcze, nauki pomocnicze, sporządzanie 
bibliografii, reguły cytowania, sposoby wyszukiwania 
informacji). 
 
 
 
2. Praca nad indywidualnym projektem - pisemną 
pracą licencjacką  w celu stworzenia poprawnej 
językowo i metodologicznie pracy badawczej 
pozwalającej uzyskać studentowi tytuł licencjata.  
 
 
 
3. Pogłębienie wiedzy teoretycznej z dziedziny 
pozostającej obszarem zainteresowania studenta 
piszącego pracę 
 
 
 
4. Zdefiniowanie problemu badawczego  i prawidłowe 
wykorzystanie metod służących jego rozwiązaniu i 
wyciągnięciu poprawnych wniosków.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Serwisy 
społecznościowe 
(social media)   inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. Prezentacja przemian w dziedzinie komunikowania 
publicznego i współczesnej kultury 
 
2. Omówienie najważniejszych zjawisk 
towarzyszących tym przemianom 
 
3. Wykształcenie umiejętności skutecznego 
wykorzystywania mediów społecznościowych do 
własnych celów 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Web 2.0 i 
komunikacja w 
sieciach 
społecznych   inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Ukazanie specyfiki komunikacji w mediach 
elektronicznych i umiejscowienie nauki o 
komunikowaniu w serwisach Web 2.0 wśród innych 
teorii komunikacji. 
 
2. Wykształcenie umiejętności opracowywania 
poprawnych, zgodnych z prawem i atrakcyjnych dla 
odbiorcy (skutecznych) komunikatów przeznaczonych 
do publikacji w internecie i jednoczesne weryfikowanie 
tych umiejętności podczas realizacji projektu 
trwającego cały semestr  
 
3. Wykształcenie umiejętności skutecznego 
komunikowania się przy użyciu najnowszych 
technologii.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Komunikacja 
interpersonalna z 
dzieckiem w wieku 
przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

1.Zaznajomienie studentów z podstawami 
komunikowania się zarówno werbalnego, jak i 
niewerbalnego dzieci. 
 
2. Przedstawienie  studentom podstaw wiedzy z 
zakresu rozwoju mowy dziecka. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Globalizacja i 
media 
międzynarodowe   inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

Prezentacja różnych ujęć globalizacji, najważniejszych 
koncepcji, jej konsekwencji i związków pomiędzy 
procesami globalizacji a mediami. 
 
Prezentacja najważniejszych i największych mediów 
międzynarodowych w procesie globalizacji.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
radzenia sobie ze 
stresem 

Psychology of 
stress 
management do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 5 

Nie przewiduje się 
wymagań wstępnych. 

1. Zapoznanie sudentów z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi istoty i źródeł stresu 
psychologicznego, reakcji organizmu na stres, jego 
skutki oraz uwarunkowania odporności na stres. 
 
2. Wskazanie na praktyczne sposoby przezwyciężania 
stresu w środowisku pracy oraz zastosowanie 
niektórychtechnik treningu psychologicznego. 
 
3. Wykorzystując określone testy psychologiczne 
określić skalę siły wpływu czynników stresogennych 
oraz poziom wypalenia zawodowego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Psychologia 
radzenia sobie ze 
stresem 

Psychology of 
stress 
management specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Zaliczony przedmiot: 
Elementy psychologii 
społecznej w 
zarządzaniu kadrami 

1. Zapoznanie sudentów z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi istoty i źródeł stresu 
psychologicznego, reakcji organizmu na stres, jego 
skutki oraz uwarunkowania odporności na stres. 
 
2. Wskazanie na praktyczne sposoby przezwyciężania 
stresu w środowisku pracy oraz zastosowanie 
niektórychtechnik treningu psychologicznego. 
 
3. Wykorzystując określone testy psychologiczne 
określić skalę siły wpływu czynników stresogennych 
oraz poziom wypalenia zawodowego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
radzenia sobie ze 
stresem w 
środowisku pracy 

The Psychology of 
stress 
management in 
working 
environment do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 6 

Nie przewiduje się 
wymagań wstępnych. 

1. Zapoznanie sudentów z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi istoty i źródeł stresu 
psychologicznego, reakcji organizmu na stres, jego 
skutki oraz uwarunkowania odporności na stres. 
 
2. Wskazanie na praktyczne sposoby przezwyciężania 
stresu w środowisku pracy oraz zastosowanie 
niektórychtechnik treningu psychologicznego. 
 
3. Wykorzystując określone testy psychologiczne 
określić skalę siły wpływu czynników stresogennych 
oraz poziom wypalenia zawodowego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 2 

Zainteresowania 
związane z 
problematyką 
Psychologii zarządzania 
oraz realizacja studiów 
na tej specjalności 

1. Zapoznanie studentów z proponowaną tematyką 
prac magisterskich oraz z 
 
wymogami formalnymi i merytorycznymi dotyczącymi 
prac magisterskich. 
 
2. Gromadzenie literatury, kwerenda biblioteczna. 
 
3. Umożliwienie studentom wymiany w grupie 
własnych doświadczeń i wątpliwości związanych z 
pisaniem pracy magisterskiej, utrwalanie umiejętności 
w zakresie wystąpień publicznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 3 

Zainteresowania 
związane z 
problematyką 
Psychologii zarządzania 
oraz zaliczenie 
seminarium w 
semestrze 2. 

1. Merytoryczne przygotowanie części teoretycznej 
oraz części badawczej pracy magisterskiej 
 
2. Zapoznanie uczestników seminarium z metodologią 
prowadzenia badań naukowych, formułowania 
problemu, hipotez, stawiania celu i określania terenu 
badań. 
 
3. Umożliwienie studentom wymiany w grupie 
własnych doświadczeń i wątpliwości związanych z 
pisaniem pracy magisterskiej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 4 

Zainteresowania 
związane z 
problematyką 
Psychologii zarządzania 
oraz zaliczenie 
seminarium w 
semestrze 3. 

1. Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w 
zakresie analizy wyników przeprowadzonych badań 
oraz formułowania wniosków i spostrzeżeń. 
 
2. Doskonalenie umiejętności doboru materiałów 
źródłowych oraz krytycznego korzystania z dostępnej 
literatury. 
 
3. Doskonalenie metod analizy i oceny zjawisk 
psychologiczno-społecznych zaobserwowanych w 
przeprowadzonych badaniach empirycznych. 
 
4. Pomoc w zakończeniu i zredagowaniu ostatecznej 
wersji pracy magisterskiej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Socjologia Sociology podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. Celem zajęć jest dostarczenie studentom aparatu 
pojęciowego do analizy zmian społecznych oraz 
umożliwienie rozumienia mechanizmów wywołujących 
te zmiany.  
 
2.Student lepiej rozumie społeczne i kulturowe 
uwarunkowania funkcjonowania w grupie społecznej, 
organizacji i społeczeństwie. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Seminarium 
licencjackie 

B.A. diploma 
seminar kierunkowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 4 

Student powinien mieć 
podstawową wiedzę z 
zakresu 
medioznawstwa, wiedzy 
o kulturze, studiów nad 
dziennikarstwem.  

1. Podstawowym celem seminarium jest 
przygotowanie pracy dyplomowej zgodnie ze 
standardami metodologii naukowej. 
 
2. Student powinien po kursie umieć  samodzielnie 
prowadzić nieskomplikowane badania w zakresie 
nauk humanistycznych i społecznych.  
 
3. Student powinien umieć budować samodzielnie 
bibliografię potrzebną do realizacji tematu badań 
naukowych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Logika 
humanistyczna   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1.Przedstawienie podstawowych pojęć logiki 
klasycznej i ich roli w rozumieniu języka potocznego.  
 
2.Kształcenie umiejętności dedukcyjnego 
wnioskowania i krytycznego osądu informacji. 
 
3.Zarysowanie perspektyw dla automatyzacji 
rozumowań. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Anglojęzyczne 
źródła informacji i 
redagowanie w 
języku angielskim 

English-language 
sources of 
information and 
drafting in English specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 4 

Zaliczone wszystkie 
kursy z zakresu 
lektoratu języka 
angielskiego 

1. zapoznanie studentów z funkcjonowaniem mediów 
w krajach anglojęzycznych - w Wielkiej Brytanii oraz w 
Stanach Zjednoczonych 
 
2. rozwinięcie kompetencji językowej w zakresie 
anglojęzycznego dyskursu medialnego 
 
3. dalsze rozwinięcie sprawności językowych w 
zakresie języka angielskiego ogólnego i 
specjalistycznego (dziennikarskiego) 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Ochrona własności 
intelektualnej 

Protection of 
Intelectual Propery podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa 
własności intelektualnej 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Turystyka 
Uzdrowiskowa 

Turystyka 
zdrowotna w 
uzdrowiskach 

Health tourism in 
spas specjalizacyjny                  

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 brak 

1. Specyfika turystyki zdrowotnej na świecie 
 
2. Specyfika turystyki w miejscowościach 
uzdrowiskowych 
 
3. podstawy promocji zdrowia 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Zarządzanie 
bezpieczeństwem i 
higieną pracy 

Work health and 
safety 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z problematyką zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy, ze szczególnym 
wskazaniem na systemowe podejście do tego 
zagadnienia.   Przedmiot ukazuje podstawowe modele 
systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną 
pracy oraz elementy systemu zarządzania 
bezpieczeństwem i higieną pracy.                               
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo 

Anglojęzyczne 
źródła informacji i 
redagowanie w 
języku angielskim 

English-language 
sources of 
information and 
drafting in English specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 6 

Zaliczone wszystkie 
kursy z zakresu 
lektoratu języka 
angielskiego 

1. zapoznanie studentów z funkcjonowaniem mediów 
w krajach anglojęzycznych - w Wielkiej Brytanii oraz 
Stanach Zjednoczonych 
 
2. rozwinięcie kompetencji językowej w zakresie 
anglojęzycznego dyskursu medialnego 
 
3. dalsze rozwinięcie sprawności językowych w 
zakresie języka angielskiego ogólnego i 
specjalistycznego (dziennikarskiego) 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Ochrona własności 
intelektualnej 

Protection of 
Intelectual Propery podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa 
własności intelektualnej 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu podtaw prawa 
tj. pojęcia prawa, normy prawnej, stosunku prawnego, 
instrumentów służących do udoskonalania prawa, 
systemu gałęzi prawa a Polsce, wykładni prawa, 
podstawowych instytucji z zakresu prawa cywilnego 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Ochrona własności 
intelektualnej 

Protection of 
Intelectual Propery podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa 
własności intelektualnej 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Seminarium 
dyplomowe Diploma seminar podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Zaznajomienie z pisaniem pracy i sposobami budowy 
problemu badawczego, jego formułowanie w praktyce 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu podtaw prawa 
tj. pojęcia prawa, normy prawnej, stosunku prawnego, 
instrumentów służących do udoskonalania prawa, 
systemu gałęzi prawa a Polsce, wykładni prawa, 
podstawowych instytucji z zakresu prawa cywilnego 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu podtaw prawa 
tj. pojęcia prawa, normy prawnej, stosunku prawnego, 
instrumentów służących do udoskonalania prawa, 
systemu gałęzi prawa a Polsce, wykładni prawa, 
podstawowych instytucji z zakresu prawa cywilnego 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Zaznajomienie z pisaniem pracy i sposobami budowy 
problemu badawczego, jego formułowanie w praktyce 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
strategiczne 

Strategic 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Zaliczone przedmioty: 
Nauka o 
przedsiębiorstwie, 
Podstawy zarządzania, 
Marketing i badania 
rynkowe 

Student powinien poznać podstawowe pojęcia z 
zakresu zarządzania strategicznego, nabrać 
przekonania o ważności tego zarządzania dla rozwoju 
firmy, posiąść umiejętność prowadzenia analiz 
strategicznych i wykorzystania ich w tworzeniu 
strategii firmy. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologia 
Informacyjna   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Celem zajęć laboratoryjnych jest nabycie przez 
studentów umiejętności wykorzystywania 
współczesnych narzędzi informatycznych w 
różnorodnych obszarach zarządzania, nabycie 
praktycznych umiejętności obsługi komputera 
związanych z zarządzaniem plikami, edycją 
dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy 
kalkulacyjnych i Internetu. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Kulturowe 
uwarunkowania 
marketingu 
politycznego   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

Celem nadrzędnym przedmiotu jest przekazanie 
wiedzy studentom w zakresie kulturowych 
uwarunkowań marketingu politycznego, kluczowych 
pojęć związanych z tym zagadnieniem oraz 
najnowszych trendów w zakresie badań nad tą 
problematyką. Zadaniem zasadniczym jest 
wykształcenie umiejętności samodzielnej analizy 
kontekstu kulturowego zjawisk powiązanych z 
marketingiem politycznym w odniesieniu do 
wybranych cywilizacji współczesnego świata. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstawowych 
instytucji prawa.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Ochrona własności 
intelektualnej 

Protection of 
Intelectual Propery podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa 
własności intelektualnej 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Prawo 
uzdrowiskowe Health resort law specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 Prawo 

zdobycie i pozyskanie wiedzy z zakresu prawa 
uzdrowiskowego 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Przedsiębiorczość 
i zarządzanie 
własną firmą   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

Zaliczone przedmioty: 
Nauka o 
przedsiębiorstwie, 
Podstawy zarządzania 

1. Analiza predyspozycji do założenia i prowadzenia 
własnej firmy. 
 
2. Poznanie zasad tworzenia własnej firmy. 
 
3. Nabycie wiedzy niezbędnej do prowadzenia własnej 
firmy. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Badania 
marketingowe 

Marketing 
Research kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Postawy zarządzania,  
Mikroekonomia, 
Makroekonomia, 
Marketing,Socjologia, 
Psychologia,  
Statystyka,  

1.Wskazanie  studentom konieczności badań rynku i 
marketingowych oraz  ważności informacji,  
pochodzących ze źródeł wewnętrznych i 
zewnętrznych firmy, 2. Nabycie umiejętności  oceny 
jakości informacji marketingowej w procesie 
zarządzania przedsiębiorstwem, bądź inną 
organizacją, 3. Zapoznanie studentów z procedurą 
procesu badawczego,  przygotowanie studentów do 
samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia 
analizy wybranego rynku i badania marketingowego , 



 
 

 

135 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny 

Prognozowanie i 
symulacje 
międzynarodowe 

Forecast and 
international 
simulations kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 6 brak  

1. Przekazanie studentom wiedzy teoretycznej z 
zakresu prognozowania: definicje, klasyfikacje, 
metody prognozowania – w połączeniu z 
prowadzeniem polityki zagranicznej oraz 
analizowaniem bieżących stanów środowiska 
międzynarodowego.  
 
2. Nauczenie studentów korzystania z wybranych 
narzędzi prognostyki międzynarodowej tak, aby mogli 
oni samodzielnie opracowywać prognozy w ramach 
nauki o stosunkach międzynarodowych.  
 
3. Nabycie przez studentów umiejętności krytycznej 
oceny prognoz dostępnych w literaturze przedmiotu 
oraz w mediach masowych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Historia literatury 
brytyjskiej   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

wstęp do 
literaturoznastwa, 
znajomośc jeżyka na 
poziomie przynajmniej 
FC 

Zaznajomoenie sie z wybranymi pozycjami z literatury 
angielskiej, omówienie ich w szerszym kontekście 
kulturowym, historycznym czy społecznym. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Teoretyczne 
podstawy 
kształcenia   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

-zna podstawowe pojęcia dydaktyczne, a także 
główne systemy dydaktyczne; 
 
-ma orientację w problematyce uwarunkowań 
efektywnego kształcenia; 
 
-zna zasady konstruowania scenariuszy zajęć z 
użyciem efektywnych metod i form nauczania; 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
radzenia sobie ze 
stresem w 
środowisku pracy 

The Psychology of 
stress 
management in 
working 
environment specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia ogólna i 
społeczna, Psychologia 
różnic indywidualnych, 
Psychologia 
zarządzania 

1. Zapoznanie sudentów z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi istoty i źródeł stresu 
psychologicznego, reakcji organizmu na stres, jego 
skutki oraz uwarunkowania odporności na stres. 
 
2. Wskazanie na praktyczne sposoby przezwyciężania 
stresu w środowisku pracy oraz zastosowanie 
niektórychtechnik treningu psychologicznego. 
 
3. Wykorzystując określone testy psychologiczne 
określić skalę siły wpływu czynników stresogennych 
oraz poziom wypalenia zawodowego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 6 

Zainteresowania 
badawcze związane z 
psychologią 
zarządzania, uzyskane 
zaliczenie z seminarium 
w semestrze 5. 

1. Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w 
zakresie analizy wyników 
 
przeprowadzonych badań oraz formułowania 
wniosków i spostrzeżeń. 
 
2. Doskonalenie umiejętności doboru materiałów 
źródłowych oraz krytycznego 
 
korzystania z dostępnej literatury. 
 
3. Doskonalenie metod analizy i oceny zjawisk 
psychologiczno-społecznych 
 
zaobserwowanych w przeprowadzonych badaniach 
empirycznych. 
 
4. Pomoc w zakończeniu i zredagowaniu ostatecznej 
wersji pracy licencjackiej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Marketing Marketing  kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

mikroekonomia, 
zarządzanie. 
psychologia, socjologia, 
statystyka 

Poznawanie marketingu jako jednej z funkcji 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz jako procesu 
społecznego rozwijającego się w warunkach 
gospodarki rynkowej. Opartego na orientacji rynkowej 
i dążeniu przedsiębiorstw do zaspokajania potrzeb 
klientów w sposób bardziej skuteczny i efektywny niż 
konkurenci,  dostarczając nabywcom zadowolenie i 
satysfakcję .                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Wellness&Spa 

Zasoby lecznicze i 
walory turystyczne 
uzdrowisk 

Curative 
resources and 
tourist advantages 
of spas podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 brak 

1. Poznanie podstawowych pojęć związanych z 
naturalnymi surowcami leczniczymi wykorzystywanymi 
w leczeniu uzdrowiskowym. 
 
2. Zdobycie wiedzy w zakresie poznania urządzeń 
lecznictwa uzdrowiskowego i wykorzystanie jej w 
tworzeniu produktu uzdrowiskowego. 
 
3. Przegląd Uzdrowisk Polskich z uwzględnieniem ich 
mozliwości leczniczych oraz walorów turystycznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Współczesne 
kierunki pedagogiki   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Opanowanie przez studentów wiedzy na temat 
współczesnych kierunków pedagogicznych oraz 
umiejętności analizowania zjawisk pedagogicznych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Serwisy 
społecznościowe 
(social media)   inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. Prezentacja przemian w dziedzinie komunikowania 
publicznego i współczesnej kultury 
 
2. Omówienie najważniejszych zjawisk 
towarzyszących tym przemianom 
 
3. Wykształecenie umiejętności skutecznego 
wykorzystywania serwisów społecznosciowych dla 
własnych celów 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Diagnostyka 
pedagogiczna   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Poznanie wybranych narzędzi diagnozy. 
Sporządzanie diagnozy ped-psych. Dokonywanie 
analizy przypadku. Opracowywanie planu interwencji 
/propozycje rozwiązań oraz wdrażanie oddziaływań. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Projektowanie 
procesu 
kształcenia   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Poznanie procesu projektowania kształcenia, jego 
znaczenia i możliwości oraz wykształcenie 
umiejętności projektowania dydaktycznego. 
Omówienie pojęć związanych z procesem kształcenia: 
cele nauczania, analiza dydaktyczna, właściwości 
ucznia, strategie nauczania. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Organizacja i 
funkcjonowanie 
obiektów 
turystycznych 

Organization and 
functioning of 
tourist objects specjalizacyjny                  

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 brak 

1. Zasady organizacji i funkcjonowania 
przedsiębiorstw branży turystycznej 
 
2. Współpraca przedsiębiorstw turystycznych z 
administracją publiczną 
 
3. Poznanie form działalności gospodarczej w branży 
turystycznej 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
zarządzania 

Management 
psychology specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 psychologia ogólna 

zapoznanie studenta z wiedzą i badaniami z zakresu 
psychologii zarządzania 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie i 
planowanie 
marketingowe 

Management and 
marketing 
planning specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

mikroekonomia, 
zarządzanie, marketing, 
badania marketingowe, 
finanse przedsiębiorstw, 
informatyka w 
zarządzaniu, 

dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności z 
zakresu  zarządzania przedsiębiorstwem bądź inną 
organizacją,  działającą w oparciu o reguły rynkowe i 
oraz umiejętności zastosowania marketingowej 
koncepcji zarządzania w warunkach rosnącej 
konkurencji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Międzynarodowe 
stosunki 
gospodarcze 

International 
economic relations podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 ekonomia 

zapoznanie studentów z formami i polityką 
międzynarodowych przepływów gospodarczych oraz 
funkcjonowaniem międzynarodowych stosunków 
finansowych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Mikroekonomia Microeconomics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 Brak 

1.Poznanie pojęć stosowanych w mikroekonomii. 
 
2.Poznanie sposobów podejmowania decyzji przez 
konsumentów i producentów. 
 
3.Poznanie mechanizmu rynkowego i form konkurencji 
przedsiębiorstw. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

Przygotowanie teoretyczne studentów w zakresie 
problematyki systemów informatycznych stosowanych 
w zarządzaniu oraz z pojęciami i umiejętnościami 
niezbędnymi do posługiwania się narzędziami 
informatyki. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Seminarium 
magisterskie 
fakultatywne 

Optional M.A. 
seminar podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczone poprzednie 
semestry, opracowanie 
części teoretycznej 
pracy magisterskiej na 
seminariach w 
poprzednich 
semestraach 

Pogłębianie wiedzy w wybranym obszarze 
tematycznym 
 
Opracowanie projektu bdań empirycznych, 
przeprowadzenie własnych badań empirycznych i ich 
analizy; podsumowanie własnych badań 
 
Zakończenie pisania pracy magisterskiej 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, 
przesyłania, prezentowania informacji. Dodatkowym 
celem zajęć jest wypracowanie umiejętności doboru 
odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji 
własnych zadań. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 

Technologie 
informacyjne 

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
oprogramowaniem dotyczącym tworzenia aplikacji 
bazodanowych oraz wyborem i wykorzystywaniem 
tego typu rozwiązań w zarządzaniu. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Żywienie w 
turystyce i rekreacji 

Feeding in tourism 
and recreation kierunkowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 brak 

1. Dostosowanie jadłospisów w obiektach 
turystycznych do wymagań narodowych i religijnych 
klientów 
 
2. Umiejętność promowania kuchni regionalnej jako 
produktu turystycznego 
 
3. Wykorzystanie fachowych materiałów 
informacyjnych, zwłaszcza obcojęzycznych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi 

Metodologia 
organizacji imprez 
masowych 

Methodology of 
mass event 
organization specjalizacyjny                  

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 6 brak 

Poznanie specyfiki organizacyjnej dla grup 
turystycznych o dużej liczebności 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy 
fizjoterapii   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1. Zapoznanie z podstawowymi rodzajami zabiegów 
fizykalnych. 
 
2. Poznanie mechanizmów działania zabiegów 
fizykalnych. 
 
3. Omówienie możliwości praktycznego wykorzystania 
metod fizykalnych w diagnostyce, leczeniu i 
rehabilitacji. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi 

Zarządzanie 
produkcją 

Production 
management podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 2 brak 

Cel:  zapoznanie z podstawami 
pojęciami,zasadami,metodami  i  formami 
organizacyjnymi produkcji 
 
Zadanie:poznanie  zasad planowania,organizowania i 
sterowania produkcją w określonych warunkach 
technologicznych 



 
 

 

139 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Metody i techniki 
reklamy 

Methods and 
techniques of 
advertizing podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

podstawy marketingu i 
reklamy 

Przedstawienie zasad dotyczących metod  i technik 
reklamy  
 
Przedstawienie zasad dotyczących prawidłowych 
mechanizmów w dziedzinie reklamy,  
 
Przedstawienie zasad i technik planowania 
kreatywnego, procesu planowania mediów, metod 
budżetowania reklamy oraz badania jej efektów.  

2010 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Seminarium 
magisterskie 
fakultatywne 

Optional M.A. 
seminar specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

Zarządzanie, 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi, Metodologia 
badań naukowych, w 
tym społecznych 

Zapoznanie seminarzystów z celami i zadaniami 
seminarium magisterskiego. Omówienie metod i 
zasad badań naukowych w pracy magisterskiej. 
Zasady konstrukcji i struktury pracy magisterskiej 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Handel 
Zagraniczny 

Prognozowanie i 
symulacje 
międzynarodowe 

Forecast and 
international 
simulations kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 6 brak  

1. Przekazanie studentom wiedzy teoretycznej z 
zakresu prognozowania: definicje, klasyfikacje, 
metody prognozowania – w połączeniu z 
prowadzeniem polityki zagranicznej oraz 
analizowaniem bieżących stanów środowiska 
międzynarodowego.  
 
2. Nauczenie studentów korzystania z wybranych 
narzędzi prognostyki międzynarodowej tak, aby mogli 
oni samodzielnie opracowywać prognozy w ramach 
nauki o stosunkach międzynarodowych.  
 
3. Nabycie przez studentów umiejętności krytycznej 
oceny prognoz dostępnych w literaturze przedmiotu 
oraz w mediach masowych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Język hiszpański - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

Spanish - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Student potrafi powiedzieć kilka zdań o sobie i swojej 
rodzinie, zna zasady wymowy, potrafi odmieiac 
czasowniki regularne 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Znajomość obsługi 
pakietów  biurowych: 
MS Office oraz 
OpenOffice. 

1. Wskazanie studentom sposobu wykorzystania 
oprogramowania biurowego do analizy danych 
przedsiębiorstwa.  
 
2. Zapoznanie studentów z pojęciami dotyczącymi 
relacyjnych baz danych.  
 
3. Nabycie przez studentów umiejętności 
projektowania i tworzenia relacyjnych baz danych przy 
wykorzystaniu pakietów biurowych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Praca 
psychologiczna i 
pedagogiczna z 
osobami 
skazanymi   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 Resocjalizacja 

Poznawanie podstawowych przepisów prawa 
penitencjarnego, regulujących działania pedagogiczne 
i psychologiczne  w warunkach więziennych. 
 
Analizowanie sytuacji indywidualnych i grupowych w 
warunkach więziennych. 
 
Poznawanie kierunków i sposobów reagowania 
wychowawcy na zdarzenia w grupach osób 
osadzonych w ZK. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Język hiszpański - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

Spanish - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Studenci nabywają praktyczną znajomość języka 
hiszpańskiego, niezbędną w codziennych sytuacjach. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Wybrane kierunki 
filozoficzne   kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 6 brak 1. rozwinięcie kultury logicznej i filozoficznej studenta 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Seminarium 
magisterskie 
fakultatywne 

Optional M.A. 
seminar specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

Zarządzanie, 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

1. Zakres merytoryczny sminarium dyplomowego 
Zarządzanie zasobami ludzkimi.  2. Informacja 
naukowa, jej podział i znaczenie.  3. Przygotowywanie 
referatów seminaryjnych i prowadzenie badań w pracy 
magisterskiej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, 
przesyłania, prezentowania informacji. Dodatkowym 
celem zajęć jest wypracowanie umiejętności doboru 
odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji 
własnych zadań. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Makroekonomia Macroeconomics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 

Zaliczony  przedmiot  
Mikroekonomia 

1.Poznanie podstawowych pojęć stosowanych w 
makroekonomii. 
 
2.Poznanie mechanizmu procesów zachodzących w 
gospodarce narodowej i obszarów 
makroekonomicznej polityki gospodarczej państwa. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Indywidualny 
Program 
Oddziaływania 
Resocjalizacyjnych   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 

Prawo karne 
wykonawcze, Metodyka 
pracy resocjalizacyjnej 

Poznawanie zasad konstruowania diagnozy i 
prognozy społecznej w resocjalizacji. 
 
Konstruowanie Indywidualnych programów 
oddziaływań resocjalizacyjnych jako symulacji 
edukacyjnych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Etyka w 
zarządzaniu 

Ethics of 
management kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 1. rozwinięcie kultury logicznej i filozoficznej studenta  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 Brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawami technik 
informatycznych. 
 
2. Nabycie przez studentów umiejętności korzystania 
z pakietów biurowych (MS Office, OpenOffice). 
 
3. Zapoznanie studentów z usługami w sieciach 
informatycznych, sposobami pozyskiwanie i 
przetwarzanie informacji. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Seminarium 
dyplomowe Diploma seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 6 

Zainteresowania 
badawcze związane z 
psychologią 
zarządzania. 

1. Przekazanie oraz utrwalanie wiedzy z zakresu 
problematyki egzaminu dyplomowego, w tym 
zagadnień z przedmiotów ogólnych, kierunkowych i 
specjalizacyjnych. 
 
2. Doskonalenie umiejętności doboru materiałów 
źródłowych oraz krytycznego korzystania z dostępnej 
literatury, a także badania zjawisk społecznych w 
aspekcie zarządzania firmą. 
 
3. Pomoc w przygotowaniu do egzaminu 
dyplomowego oraz zastosowaniu zasad metodyki i 
higieny pracy umysłowej. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język niemiecki - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

German - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

- osiągniecie w miarę sprawnej kompetencji 
komunikacyjnej oznaczającej umiejętność 
porozumiewania się w mowie i piśmie w sytuacjach 
życia codziennego, za pomocą różnych środków 
językowych, uwzględniając różne odcienie 
znaczeniowe, adekwatnie do sytuacji i partnera 
rozmowy; 
 
- przygotowanie do porozumiewania się na 
płaszczyźnie zawodowej; 
 
- przygotowanie do uczestniczenia w wielojęzycznej i 
wielokulturowej rzeczywistości współczesnej Europy 
poprzez wprowadzanie elementów wiedzy o krajach 
niemieckiego obszaru językowego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
społeczna w 
działalności 
kierowniczej  

Social psychology  
in management 
activity specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 psychologia ogólna 

zapoznanie studentów z najważniejszymi badaniami i 
teoriami psychologii społecznej z perspektywy pracy 
na kierowniczym stanowisku 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

BHP i ergonomia w 
informatyce 

Safety and 
sanitation of work 
and egronomy in 
computer science podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Podstawowym celem przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z podstawową problematyką 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w 
informatyce (na informatycznych stanowiskach pracy). 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia różnic 
indywidualnych 
menadżera 

The Psychology of 
manager's 
individual 
differences podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 psychologia ogólna 

Przekazanie wiedzy z psychologii różnic 
indywidualnych pod kątem pracy w roli menadżera 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo konsularne   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

1. Przedstawienie studentom głównych zasad 
funkcjonowania urzędów konsularnych ( zawodowych 
i honorowych ), a także zadań i funkcji urzędników 
konsularnych w relacji do obywateli państwa 
wysyłającego oraz władz państwa przyjmującego; 
 
2. Omówienie podstawowych pojęć związanych z 
prawem konsularnym, w szczególności przywilejów i 
immunitetów konsularnych, zakresu pomocy 
konsularnej udzielanej przez konsulów ( w tym w 
zakresie udzielania bezpośredniej pomocy 
obywatelowi kraju wysyłającego w przypadku jego 
pozbawienia wolności na terytorium kraju 
przyjmującego, wystawiania wiz i paszportów, spraw z 
zakresu prawa spadkowego, czynności notarialnych 
oraz aktów stanu cywilnego ) oraz odpowiedzialności 
państw za naruszenie międzynarodowych zasad w 
zakresie respektowania szczególnej pozycji konsula i 
przywilejów konsularnych oraz zasad prawidłowego 
obrotu konsularnego; 
 
3. Ukazanie źródeł prawa konsularnego o charakterze 
międzynarodowym oraz w zakresie wewnętrznych 
regulacji prawnych RP.   

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Seminarium 
magisterskie 
fakultatywne 

Optional M.A. 
seminar specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Celem ostatnego semestru prowadzonego 
seminarium jest: Kontola kończenia pisania prac 
magisterskich przez seminarzystów; Czytanie i 
poprawianie tych prac; Przygotowywanie 
seminarzysów do obrony prac - do egzaminu 
magisterskiego, a więc omawianie formy egzaminu - 
np. pytania, czy prezentacja na egzaminie swej pracy 
w formie slajdów (przeźroczy). 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, 
przesyłania, prezentowania informacji. Dodatkowym 
celem zajęć jest wypracowanie umiejętności doboru 
odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji 
własnych zadań. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Język hiszpański - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

Spanish - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

-potrafi użyć formy hay, 
 
-odmienia czasowniki nieregularne w czasie 
teraźniejszym 
 
Udzielanie wskazówek aby dojść do określonego 
miejsca. 
 
Pytanie o godzinę 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Budowanie 
gminnego systemu 
pomocy społecznej   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 brak 

Poznawanie teoretycznych i metodycznych 
uwarunkowań konstruowania programów wsparcia i 
pomocy postpenitencjarnej. 
 
Analizowanie partnerstw lokalnych na rzecz 
prowadzenia gminnych programów socjalnych i 
postpenitencjarnych. 
 
Stosowanie metodyki pracy środowiskowej w 
obszarach socjalnych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 Brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawami technik 
informatycznych. 
 
2. Nabycie przez studentów umiejętności korzystania 
z pakietów biurowych (MS Office, OpenOffice). 
 
3. Zapoznianie studentów z usługami w sieciach 
informatycznych, sposobami pozyskiwanie i 
przetwarzanie informacji. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Psychologia 
rozwojowa i 
osobowości   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

wprowadzenie studentów do psychologii rozwojowej i 
osobowości 
 
poznanie głównych teorii rozwoju człowieka 
 
główne teorie psychologii osobowości 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   System podatkowy Taxation system podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 makroekonomia 

1. zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu 
systemu podatkowego. 
 
2. transformacja systemu podatkowego 
 
3. system podatkowy obowiązujący aktualnie w Polsce 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Finanse 
przedsiębiorstw 

Companies 
finances podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

rachunkowość 
finansowa 

Przekazanie wiedzy o finansach przedsiębiorstwa – o 
realizowaniu zasady kontynuowania działalności i 
maksymalizacji wartości rynkowej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Kreowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa 

Company 
valuation activities podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

podstawy finansów, 
podstawy 
rachunkowości 

Zapoznanie słuchacza z metodami oceny wartości 
przedsiębiorstwa. Umiejętność kształtowania wartości 
firmy. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
zarządcza 

Management 
accounting podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

podstawy 
rachunkowości 

1. Poznaje zasady pozyskiwania i tworzenia informacji 
nzarzadczej. 
 
2. Zapoznanie z metodami i technikami 
rachunkowości zarządczej.   

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny 

Prognozowanie i 
symulacje 
międzynarodowe 

Forecast and 
international 
simulations podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 6 

Zaliczone przedmioty :  
Makroekonomia, 
Międzynarodowe 
stosunki, Statystyka 

 Wprowadzenie studentów  w teorię i praktykę 
prognozowania i symulacji w dziedzinie 
międzynarodowych stosunków. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 Brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawami technik 
informatycznych. 
 
2. Nabycie przez studentów umiejętności korzystania 
z pakietów biurowych (MS Office, OpenOffice). 
 
3. Zapoznianie studentów z usługami w sieciach 
informatycznych, sposobami pozyskiwanie i 
przetwarzanie informacji. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo oświatowe   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 6 brak 

1. Przedstawienie studentom głównych zasad 
funkcjonowania oświaty w Polsce, w tym struktury i 
zasad tworzenia szkół i przedszkoli, funkcji dyrektora 
szłoły, nadzoru pedagogicznego, zadań kuratorów 
oświaty, uprawnień i obowiązków nauczycieli oraz 
zasad dotyczących ich zatrudniania. Dodatkowo w 
ramach wykładu omówione zostaną wybrane 
zagadnienia dotyczące struktury i funkcjonowania 
szkolnictwa wyższego w Polsce oraz zasad 
uzyskiwania stopnii i tytułów naukowych; 
 
2. Ukształtowanie poglądów w zakresie 
podstawowych pojęć i zasad prawa oświatowego; 
 
3. Ukazanie źródeł prawa oświatowego 
obowiązującego w Polsce - w szerokim ujęciu, ze 
szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty oraz ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo europejskie European Law podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 6 brak 

1. Przedstawienie studentom głównych zasad 
funkcjonowania struktur Unii Europejskiej, jej 
wewnętrznych organów, systemu finansowego i 
podstaw tworzenia budżetu europejskiego, uchwalania 
prawodawstwa Unii Europejskiej oraz funkcji i trybu 
działania Trybunału Sprawiedliwości UE, ze 
szczególnym uwzględnieniem najistotniejszych 
orzeczeń TSUE; 
 
2. Ukształtowanie poglądów studentów w zakresie 
podstawowych pojęć i instytucji prawa europejskiego, 
ze szczególnym uwzględnieniem pozycji Polski w 
ramach Unii Europejskiej; 
 
3. Ukazanie źródeł prawa europejskiego - w zakresie 
prawa pierwotnego, prawa pochodnego oraz tzw. soft 
low, a także omówienie ich znaczenia dla prawnego 
porządku europejskiego i wewnętrznego w 
poszczególnych krajach członkowskich Unii 
Europejskiej.   
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Planowanie i 
kontrola 
budżetowa   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

podstawy 
rachunkowości 

Student nabywa wiadomości na temat podstawowych 
zagadnień, do których należą m.in.: - struktura 
budżetu głównego, skalowanie, techniki 
budżetowania, - budżetowanie przychodów i 
zapotrzebowania na gotówkę, - kontrola zarządcza, - 
rachunek odpowiedzialności, - rachunek, analiza i 
interpretacja odchyleń.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Ekonomika i 
organizacja 
transportu 

Economics and 
transport 
organization specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 3 

Ekonomia, Podstawy 
rachunkowości i 
finansów, znajomość 
wiedzy z zakresu 
logistyki i zarządzanie 
łańcuchem dostaw 

1. Przekazanie studentom współczesnej wiedzy nt. 
organizacji i funkcjonowania transportu, roli transportu 
w procesie gospodarowania, polityki transportowej i 
umiejętność wykorzystania ich w działalności 
przedsiębiorstwa. 
 
2. Poznanie istoty, organizacji, procesu, form i 
technologii transportu, zrozumienie podstawowych 
zasad i wybranych technik wykorzystywanych w 
zarządzaniu transportem. 
 
3. Kształtowanie umiejętności wykorzystania tej 
wiedzy w pracy zawodowej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Metodyka edukacji 
muzycznej   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 6 brak 

Zapoznanie z celami i formami edukacji muzycznej 
(śpiew, ruch, gra na instrumentach, słuchanie muzyki). 
 
Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami z 
zakresu muzyki (elementy dzieła muzycznego, forma 
muzyczna). 
 
Zapoznanie z nowoczesną metodyką prowadzenia 
zajęć muzycznych w edukacji wczesnoszkolnej i 
przedszkolnej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie B1. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie B1 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarzadzanie w 
Hotelarstwie i 
Gastronomii 

Finansowanie 
hotelarstwa i 
gastronomii 

Financing of hotel 
trade and catering 
business podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

podstawy zarządzania, 
makroekonomia 

Przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w 
przedsiębiorstwie ( turystycznym). Niezbędnym jest 
uzyskanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Finanse 
przedsiębiorstw 

Companies 
finances podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

rachunkowość 
finansowa 

Przekazanie wiedzy o finansach przedsiębiorstwa – o 
realizowaniu zasady kontynuowania działalności i 
maksymalizacji wartości rynkowej 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa Przygotowanie IPD   

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Zadaniem przedmiotu jest zwiększenie zdolności i 
aktywności studentów do samodzielnego 
poszukiwania pracy-podejmowanie działań w zakresie 
informacji, poradnictwa zawodowego, kształtowania 
umiejętności poszukiwania pracy w oparciu o 
przygotowany przez siebie, pod opieką specjalisty 
indywidualnego planu działania.  
 
Celem jest tu w szczególności przeciwdziałanie 
bierności, brakowi poczucia kompetencji, 
nierealistycznym oczekiwaniom wobec przyszłej pracy 
i brakowi rozeznania w wymaganiach rynku pracy i 
pracodawców, pomoc świadczona studentom w 
ramach procesu doradczego, ułatwiającego 
podejmowanie konkretnych przedsięwzięć w celu 
rozwiązania problemu 
 
zawodowego, Dla absolwenta jest szansą znalezienia 
pierwszej pracy i dokonania trafniejszego wyboru 
dzięki IPD niż, gdyby poszukiwałby pracy w sposób 
tradycyjny,  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Metodyka edukacji 
muzycznej   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 6 brak 

Praktyczne zastosowanie form oraz celów edukacji 
muzycznej. 
 
Ćwiczenie podstawowych form edukacji muzycznej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 2 

Technologie 
informacyjne 

Celem wykłady jest zapoznanie studentów z istotą i 
możliwościami różnorodnych metod i technologii 
informatycznych, w procesach wspomagania 
zarządzania. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Rachunkowość 
informatyczna 

Computerized 
accounting system specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1.nabycie umiejętności posługiwania się techniką 
komputerową do ewidencji operacji gospodarczych i 
sporządzania dokumentów 
 
2.umiejętność obsługi programów finansowo- 
księgowych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
rozwojowa i 
osobowości   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

1. Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej 
różnorodnych psychologicznych teorii odnoszących 
się do rozwoju człowieka w ciągu całego życia.  
 
2. Nabycie umiejętności rozróżniania teorii i dziedzin 
psychologii traktujących o osobowości człowieka i jej 
zróżnicowaniu. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie B1. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie B1. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Doradca 
Zawodowy podyplomowe niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Celem lektoratu jest zapoznanie studentów z 
podstawowym użyciem języka angielskiego w 
codziennych sytuacjach - restauracja, kawiarnia, 
zwroty grzecznościowe, pytania o drogę itp. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Modelowanie 
komputerowe   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 brak 

Celem zajęć  jest zapoznanie słuchaczy z metodami 
modelowania i symulacji zjawisk i procesów 
fizycznych i ekonomicznych za pomocą modeli 
matematycznych oraz narzędzi informatycznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Zastosowanie 
superkomputerów 
w grafice   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 2 brak 

Celem zajęć  jest zapoznanie słuchaczy z metodami 
modelowania i symulacji zjawisk i procesów 
fizycznych i ekonomicznych za pomocą modeli 
matematycznych oraz narzędzi informatycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Zarządzanie 
łańcuchami dostaw 

Supply chains 
management specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

zaliczenie przedmiotu 
Zarządzanie logistyką 

1. Uporządkowanie wiedzy o teoretycznych 
podstawach zarządzania zintegrowanymi łańcuchami 
dostaw. 
 
2. Przygotowanie studenta do analizy oraz 
rozwiązywania praktycznych problemów decyzyjnych 
związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem 
łańcuchów dostaw. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Celem lektoratu jest zapoznanie studentów z 
podstawowym użyciem języka angielskiego w 
codziennych sytuacjach- restauracja, kawiarnia, 
nazwy jedzenia i picia, zwroty grzecznościowe z 
czasownikiem "can" 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Modelowanie 
komputerowe   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 brak 

Celem zajęć  jest zapoznanie słuchaczy z metodami 
modelowania i symulacji zjawisk i procesów 
fizycznych i ekonomicznych za pomocą modeli 
matematycznych oraz narzędzi informatycznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 



 
 

 

148 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Metodyka wiedzy 
plastycznej i 
technicznej   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

metodyka wiedzy 
plastycznej i 
technicznej. 

1.Wprowadzenie w zagadnienia pracy artystycznej z 
dzieckiem w szkole i w placówkach opiekuńczych z 
uwzględnieniem historii nauczania. 
 
2.Rozbudzenie zainteresowań artystycznych i 
kształtowanie pozytywnych motywacji do uczestnictwa 
w róznorodnych działaniach plastycznych i 
technicznych. 
 
3 Nabywanie kompetencji  do prowadzenia zajęć 
plastyczno-technicznych z dziećmi. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Fizjologia 
człowieka 

The human being 
physiology podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 2 "brak" 

1. Zapoznanie studenta z zagadnieniami fizjologii 
człowieka. 
 
2. Zrozumienie funkcjonowania poszczególnych 
układów fizjologicznych w różnych stanach aktywności 
fizycznej  oraz w różnych warunkach środowiskowych 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 2 "brak" 

Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z 
komputerem, wykorzystania komputera w pracy z 
oprogramowaniem komputerowym oraz nabycie 
umiejętności efektywnego korzystania z wybranych 
usług internetowych w zakresie gromadzenia 
informacji i komunikowania się. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Budżetowanie 
kapitałów 

Budgeting of 
capital podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

finanse przedsiębiorstw, 
statystyka, rynek 
finansowy 

Finansowa ocena rzeczowych projektów 
inwestycyjnych w przedsiębiorstwie 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
produkcją 

Production 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Przekazanie studentom podstawowej wiedzy 
dotyczącej zarządzania produkcją. 
 
2. Zapoznanie studentów z systemami produkcyjnymi i 
budową systemów produkcyjnych 
 
3. Zapoznanie studentów z  podstawowymi 
parametrami produkcji i obliczeniami produkcyjnymi.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Technologie 
sieciowe  

Network 
technologies podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 brak 

Celem zajęć  jest zapoznanie słuchaczy z metodami 
samodzielnego rozwiązywania zadań związanych z 
diagnozowaniem i konfiguracją sieci. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Systemy 
operacyjne Operating systems podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 brak 

a) klasyfikacją i funkcjami systemów operacyjnych 
(SO) 
 
b) ogólnymi zasadami organizacji SO, 
 
c) metodami i technikami stosowanymi w 
implementacji SO, 
 
d) współpracą oprogramowania i sprzętu w realizacji 
podstawowych zadań SO, 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

e) podstawami użytkowania SO UNIX. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa Bazy danych Data bases kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 3 brak 

przekazanie studentom wiedzy z zakresu budowy 
relacyjnych baz danych i podstaw administrowania 
systemami zarządzania baz danych; przygotowanie 
do roli projektanta i administratora bazdanych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
społeczna w 
działalności 
kierowniczej  

Social psychology  
in management 
activity specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia ogólna, 
Psychologia różnic 
indywidualnych. 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu psychologii 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki w 
grupie społecznej, interpretacji postaw i interakcji 
międzyosobowych oraz wpływu społecznego. 
 
2. Wskazanie na możliwości rozwiązywania trudnych 
sytuacji społecznych, poznawania i oceniania ludzi 
oraz zastosowania metod badań psychologicznych. 
 
3. Nabycie przez studenta kompetencji w zakresie 
rozumienia mechanizmów - procesów społecznych w 
środowisku pracy i działalności kierowniczej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu j. 
angielskiego 
 
2. Opanowanie j. angielskiego w stopniu 
podstawowym, komunikatywnym. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Finanse 
przedsiębiorstw 

Companies 
finances kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

finanse, podstawy 
rachunkowości- w 
zakresie podstawowym 

zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania 
finansów przedsiębiorstw, planowaniem, 
pozyskiwaniem kapitałów, nabycie umiejętności 
podejmowania bieżących i strategicznych decyzji w 
przedsiębiorstwie 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
społeczna w 
działalności 
kierowniczej  

Social psychology  
in management 
activity specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia ogólna, 
Psychologia różnic 
indywidualnych. 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu psychologii 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki w 
grupie społecznej, interpretacji postaw i interakcji 
międzyosobowych oraz wpływu społecznego. 
 
2. Wskazanie na możliwości rozwiązywania trudnych 
sytuacji społecznych, poznawania i oceniania ludzi 
oraz zastosowania metod badań psychologicznych. 
 
3. Nabycie przez studenta kompetencji w zakresie 
rozumienia mechanizmów - procesów społecznych w 
środowisku pracy i działalności kierowniczej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
społeczna Social psychology specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia , 
Psychologia różnic 
indywidualnych. 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu psychologii 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki w 
grupie społecznej, interpretacji postaw i interakcji 
międzyosobowych oraz wpływu społecznego. 
 
2. Wskazanie na możliwości rozwiązywania trudnych 
sytuacji społecznych, poznawania i oceniania ludzi 
oraz zastosowania metod badań psychologicznych. 
 
3. Nabycie przez studenta kompetencji w zakresie 
rozumienia mechanizmów - procesów społecznych w 
środowisku pracy i działalności kierowniczej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
społeczna Social psychology kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia ogólna 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu psychologii 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki w 
grupie społecznej, interpretacji postaw i interakcji 
międzyosobowych oraz wpływu społecznego. 
 
2. Wskazanie na możliwości rozwiązywania trudnych 
sytuacji społecznych, poznawania i oceniania ludzi 
oraz zastosowania metod badań psychologicznych. 
 
3. Nabycie przez studenta kompetencji w zakresie 
rozumienia mechanizmów - procesów społecznych w 
środowisku pracy i działalności kierowniczej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 brak 

Zapoznanie studentów z historią i działami informatyki, 
oraz współczesnymi trendami. Praca z pakietem 
biurowym. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  

kształcenia 
ogólnego             

WSZ 
"Edukacja" 2 "brak" 

Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności w 
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z 
komputerem, wykorzystania komputera w pracy z 
oprogramowaniem komputerowym oraz nabycie 
umiejętności efektywnego korzystania z wybranych 
usług internetowych w zakresie gromadzenia 
informacji i komunikowania się. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

Human resources 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy na temat funkcji 
personalnych w organizacji i nowoczesnych metod ich 
rozwiązywania 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Politologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
zespołem ludzkim   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

1. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz 
praktycznej związanej z zarządzaniem zepołem 
ludzkim 
 
2. Wytrenowanie umiejętności skutecznego i 
efektywnego zarządzania grupą w organizacji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Strategie 
personalne 

Personnel 
strategies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Wykład Zarządzanie 
Zasobami Ludzkimi 

Celem zajęć jest poznanie nowoczesnych systemów, 
modeli i koncepcji oraz budowanie na ich podstawie 
optymalnych dla danej organizacji strategii 
zarządzania potencjałem pracy 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Psychologia 
społeczna Social psychology kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia ogólna 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu psychologii 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki w 
grupie społecznej, interpretacji postaw i interakcji 
międzyosobowych oraz wpływu społecznego. 
 
2. Wskazanie na możliwości rozwiązywania trudnych 
sytuacji społecznych, poznawania i oceniania ludzi 
oraz zastosowania metod badań psychologicznych. 
 
3. Nabycie przez studenta kompetencji w zakresie 
rozumienia mechanizmów - procesów społecznych w 
środowisku pracy i działalności kierowniczej. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w prostych sytuacjach życia codziennego, 
towarzyskich i zawodowych 
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo 

Socjologia i kultura 
mediów   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 2 

Socjologia i kultura 
mediów 

1.  Zapoznanie studentów z podstawowymi  pojęciami 
nauki o społeczeństwie. 
 
2.  Rozpoznanie zagadnień dotyczących relacji w 
społeczeństwie sieci. 
 
3.  Poznanie społecznych aspektów nowych mediów i 
podstawowej  
 
     terminologii z zakresu socjologii i kultury mediów.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Twórcze 
rozwiązywanie 
problemów 

Creative problem 
solving podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowym 
przedmiotem zainteresowań psychologii twórczości. 
 
2. Wytrenowanie kreatywnych sposobów podejścia, 
rozumienia i  rozwiązwania pojawiających się zadań i 
problemów.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Administracja 
publiczna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Zastosowanie metody graficznej do formułowania i 
rozwiązywania zadań programowania liniowego, 
zastosowanie programu komputerowego Excel do 
rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, budowa 
klasycznych modeli sieciowych CPM i PERT i ich 
rozwiązywanie 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Administracja 
publiczna   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

podstawy 
rachunkowości 

Wprowadzenie do metod i narzędzi rachunkowości 
zarządczej. Poznanie najnowszych koncepcji z 
zakresu rachunkowości zarządczej. Wykorzystywanie 
informacji z systemu rachunkowości na potrzeby 
prowadzenia rachunków wspomagających proces 
zarządzania przedsiębiorstwem. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Systemy 
wynagradzania Payment systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Celem zajęć jest szerokie poznanie problematyki 
dotyczącej kształtowania sprawiedliwych i 
efektywnych systemów wynagradzania 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w prostych sytuacjach życia codziennego, 
towarzyskich i zawodowych 
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Nauka o 
organizacji 

The Science of 
organization podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 Podstawy Zarządzania 

Celem przedmiotu jest: 
 
1. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami nauki o organizacji.  
 
2. Zrozumienie przez studentów podstaw 
teoretycznych, form oraz ogólnych zasad 
 
    funkcjonowania organizacji. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny 

Język angielski w 
biznesie 

English Language 
in business specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej 
tematycznie związanych z biznesem. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 2 brak 

1. Podstawowe pojęcia technologii informacyjnej. 
 
2. Nabycie umiejętności korzystania z pakietu 
OFFICE. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
ogólna 

General 
psychology specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Nie stawia się wymagań 
( warunków ) wstępnych  

1. Zapoznanie studentów z problemtyką istoty i 
głównych dziedzin psychologii, funkcjonowaniem 
podstawowych procesów psychicznych, a także 
poglądami na istotę i strukturę osobowości człowieka. 
 
2. Ugruntowanie wiedzy z zakresu głównych 
kierunków i metod badań psychicznych oraz 
funkcjonowania psychiki człowieka. 
 
3. Rozwinięcie wyobraźni i myślenia twórczego 
człowieka z perspektywy jego uwarunkowań 
psychicznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Prawo cywilne Civil law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 Brak 

Analiza podstawowych pojęć i instytucji prawa 
cywilnego z uwzględnieniem praktyki ich stosowania. 
Umiejętność zastosowania uzyskanej wiedzy w 
prarktycznej analizie aktów prawnych. Poznanie 
terminologii cywilistycznej oraz przyswojenie wiedzy z 
zakresu elementarnych zagadnień prawa cywilnego i 
jego konstrukcji prawnych. Zdobycie umiejętności 
swobodnego poruszania się po aktach prawnych z 
zakresu prawa cywilnego oraz odnajdywanie 
okreslonych unormowań prawnych. Samodzielna 
interpretacja przepisów prawa cywilnego i 
rozstrzyganie nieskomplikowanych stanow 
faktycznych w opraciu o regulacje prawne. 
Umiejętność sporządzania prostych umów cywilnych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Zarządzanie 
zapasami i 
gospodarką 
magazynową 

Stock 
management and 
stock economy specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 4 

zaliczone przedmioty: 
podstawy zarządzania, 
podstawy logistyki, 
zarządzanie logistyczne 

1. Wykształacenie zdolności zarządzania magazynem, 
zrozumienia podstawowych zasad prawidłowego 
funkcjonowania gospodarki magazynowej 
przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych, jak i 
handlowych. 
 
2. Zapoznanie się z uwarunkowaniami,  technologią 
oraz organizacją gospodarki magazynowej i 
zarządzania zapasami. 
 
3. Wykształcenie zdolności rozwiązywania 
różnorodnych problemów związanych  z 
podstawowymi zagadnieniami zarządzania zapasami 
w przedsiębiorstwie. 
 
4.Kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobytej 
wiedzy w pracy zawodowej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny 

Logistyka 
międzynarodowa 

International 
logistics specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 6 

wiedza z zakresu 
makroekonomii i 
mikroekonomii, podstaw 
zarządzania i podstaw 
marketingu, biznesu 
międzynarodowego 

1. Przedstawienie głównych procesów logistycznych 
zachodzących w przedsiębiorstwie międzynarodowym 
począwszy od zaopatrzenia poprzez produkcję i 
dystrybucje produktów 
 
2.  Przekazanie wiedzy na temat podstawowych 
instrumentów zarządzania logistycznego 
wykorzystywanych m.in. przez przedsiębiorstwa 
międzynarodowe, w tym m.in. just in time. 
 
3. Wskazanie warunków, złożoności i 
wielkoaspektowości międzynarodowych systemów 
logistycznych,  wskazanie możliwości zastosowania 
logistyki i wskazania perspektyw rozwojowych logistyki 
w warunkach powszechnej internacjonalizacji 
zarządzania przedsiębiorstwem oraz pogłębiających 
się procesów globalizacji, a także zastosowania 
logistyki dla pokonywania barier regionalnych 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w prostych sytuacjach życia codziennego, 
towarzyskich i zawodowych 
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 

znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie A2 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w  sytuacjach życia codziennego, towarzyskich i  
zawodowych  
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Marketing Marketing  podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

mikroekonomia, 
podstawy zarządzania 

* przekazanie podstawowego zasobu wiedzy o 
gospodarce rynkowej i stosowanych na rynku 
konkurencyjnym narzedziach marketingowych 
 
* rozbudzenie zainteresowania marketingiem i 
dostarczenie studentom wiedzy z zakresu procedur i 
instrumentów marketingowych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Marketing 
międzynarodowy 

International 
marketing podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

makroekonomia, 
mikroekonomia, 
marketing 

- przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu 
problematyki marketingu w procesach 
umiędzynarodowienia tej działalności; 
 
- wskazanie możliwości aplikacji instrumentów 
marketingu w skali międzynarodowej/globalnej; 
 
- przekazanie wiedzy o skutecznym konkurowaniu na 
rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu 
instrumentów marketingu. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

1.Zapoznanie studentów ze strukturami leksykalno-
gramatycznymi umożliwiającymi formułowanie 
wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i 
leksykalnym w zakresie tematów człowiek, dom, 
uczelnia, praca, życie rodzinne i towarzyskie, 
żywienie, zakupy i usługi 
 
2.Konstruowanie różnych form wypowiedzi ustnych i 
pisemnych typu list, zaproszenie, pocztówka, e-mail 
 
3.Rozpoznawanie i właściwy odbiór tekstów kultury 
niemiecko-języcznego obszaru językowego, tradycji, 
realiów kulturowych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Rynek kapitałowy i 
pieniężny 

Capital and 
financial market kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Segmenty rynku kapitałowego i pieniężnego 
 
2. Wycena instrumentów rynku kapitałowego i 
pieniężnego 
 
3. Strategie inwestycyjne 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
ogólna 

General 
psychology kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 

Nie stawia się wymagań 
( warunków ) wstępnych  

1. Zapoznanie studentów z problemtyką istoty i 
głównych dziedzin psychologii, funkcjonowaniem 
podstawowych procesów psychicznych, a także 
poglądami na istotę i strukturę osobowości człowieka. 
 
2. Ugruntowanie wiedzy z zakresu głównych 
kierunków i metod badań psychicznych oraz 
funkcjonowania psychiki człowieka. 
 
3. Rozwinięcie wyobraźni i myślenia twórczego 
człowieka z perspektywy jego uwarunkowań 
psychicznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Metodyka edukacji 
przyrodniczej   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

 + znajomość i opanowanie podstawowych treści z 
zakresu edukacji przyrodniczej ujętych w podstawie 
programowej 
 
 + nabycie umiejętności w zakresie stosowania w 
edukacji środowiskowo-społecznej, doświadczeń, 
obserwacji i aktywizujących metod pracy 
 
 + kształcenie myślenia kategoriami ochrony 
środowiska i bezpiecznego w nim funkcjonowania 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Seminarium Seminar podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

1. Uściślenie obszaru zainteresowań naukowych 
studentów 
 
2. Opracowanie koncepcji pracy magisterskiej - 
sformułowanie tematu i planu pracy 
 
3. Pisanie pracy i jej publiczna prezentacja 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Strategiczne 
decyzje finansowe 

Strategic financial 
decisions podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Wyznaczenie długookresowych celów finansowych 
przedsiębiorstwa 
 
2. Dobór długoterminowych źródeł finansowych 
przedsiębiorstwa 
 
3. Ścieżka rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstwa 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
procesami 

Process 
management kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 

zaliczone przedmioty: 
Rachunkowość, 
Finanse, Logistyka 

1. Przekazanie wiedzy w zakresie procesowego 
podejścia w zarządzaniu, jego istoty i prawidłowości w 
nim występujących 
 
2. Zapoznanie studenta z narzędziami zarządzania 
procesowego i regułami ich wykorzystania 
 
3. Nabycie przez słuchaczy kompetencji w zakresie 
wykorzystania mechanizmów zarządzania procesami 
w przedsiębiorstwie 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 2 

zainteresowanie 
tematyką związaną z 
finansami i 
zarządzaniem 
przedsiębiorstwem 

1. Wprowadzenie studentów w określoną tematykę 
prac magisterskich i zapoznanie z ich wymogami 
formalnymi oraz merytorycznymi. 
 
2. Tworzenie i gromadzenie niezbędnej literatury. 
 
3. Wymiana informacji i doświadczeń między 
studentami z zakresu pisania prac magisterskich. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 3 

zainteresowanie 
tematyką związaną z 
finansami i 
zarządzaniem 
przedsiębiorstwem, 
zaleczenie seminarium 
w semestrze 2 

1. Wskazówki i porady merytoryczne przy tworzeniu 
części teoretycznej oraz badawczej pracy 
magisterskiej. 
 
2. Wprowadzenie studentów w zakres metodyki 
prowadzenia badań naukowych, zasady precyzowania 
podstawowych problemów ora definiowania celów i 
hipotez. 
 
3. Wymiana informacji i doświadczeń między 
studentami z zakresu pisania prac magisterskich. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Informatyczne 
wspomaganie 
służby personalnej 

Computer aiding 
of personnel 
service kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Znajomość komputera i 
aplikacji MS Office 

1. Zapoznanie z podstawowymi klasami 
współczesnych systemów informacyjnych HR. 
 
2. Wdrażania i eksploatacja informatycznych 
systemów zarządzania wspomagających pracę służby 
personalnej w firmie.  
 
3. Poznania budowy i funkcjonowania prostych 
systemów kadrowo-płacowych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Finanse 
przedsiębiorstw 

Companies 
finances podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

Cel: Przekazanie wiedzy dotyczącej kluczowych 
aspektów związanych z finansami przedsiębiorstw, tj. 
oceny projektów inwestycyjnych, wyznaczania 
wartości firmy jedną z najpopularniejszych metod, tj. 
metodą zdyskonowanych przepływów pieniężnych, 
tzw. DCF 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Komputerowe 
systemy 
zarządzania 

Computer systems 
of management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

- zapoznanie słuchaczy z aktualnymi możliwościami 
oraz problemami związanymi z wykorzystaniem 
systemów komputerowych w zarządzaniu' 
 
- przybliżonie pojęć z zakresu architektury, 
funkcjonalności i obszarów zastosowań 
zintegrowanych komputerowych systemów 
zarządzania, 
 
- podstawowe zagadnienia z zakresu metodyki ich 
doboru i oceny. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Sieci komputerowe 

Computer 
networks podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Główny cel kursu to wyjaśnienie podstawowych 
zagadnień związanych z sieciami komputerowymi. 
 
Omówione zostaną protokoły sieciowe 
wykorzystywane w sieciach LAN: IP, IPX, ARP.   
 
Prezentowane będą także zagadnienia sieci VLAN, 
sieci VPN, sieci VoIP. Szczególną uwagę zwrócono 
na tematykę związaną z siecią Internet.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Politologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Demografia   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: 
Statystyka opisowa 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
demografii, w tym w w politologii i zarządzaniu. Udział 
w zajęciach powinien pozwolić na lepsze zrozumienie 
problematyki metodologicznej w pracach własnych jak 
i krytyczną recepcję prac cudzych, w których 
wykorzystano metody  demograficzne. Zajęcia mają 
również uświadomić etyczne problemy i ograniczenia 
w prowadzeniu badań z punktu widzenia 
demograficznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Matematyka Mathematics kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Celem jest nabycie, poszerzenie i usystematyzowanie 
wiedzy z zakresu matematyki oraz wdrożenie do 
dalszego samokształcenia. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 brak 

1. Podstawowe pojęcia informatyki w zarządzaniu. 
 
2. Nabycie umiejętności korzystania z programu 
Microsoft Project.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
osobowości 
menedżera 

Psychology of 
manager's 
personality specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia, 
Psychologia działalności 
kadrowej i kierowniczej 

1. Wzbogacenie wiedzy studentów z zakresu i 
struktury osobowości człowieka, ze szczególnym 
uwzględnienieniem teorii cech (PEN, Wielka Piątka), 
odnoszących się do charaterystyki osobowościowej 
menedżera. 
 
2. Wskazanie na psychologiczne wyznaczniki 
skutecznego menedżera oraz jego umiejętności 
interpersonalne, komunikacyjne, negocjacyjne i 
rozwiązywania problemów, a także style kierowania. 
 
3. Utrwalanie wiedzy menedżerskiej na podstawie 
testów samooceny, asertywności oraz innych 
dyspozycji osobowościowych, biorąc pod uwagę 
pełnione role we współczesnej organizacji. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie B1. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Zdobycie przez studentów kompetencji językowych w 
zakresie komunikacji w sytuacjach typowych dla życia 
codziennego oraz środowiska pracy. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   PNJA - słownictwo   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 BRAK 

Kurs z zakresu słownictwa ma na celu poszerzenie 
zasobów leksykalnych studenta jak również 
usystematyzowanie tej wiedzy i wykorzystanie w 
praktyce. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Podstawy 
zarządzania 

Basics of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

zaznajomienie studentów z podstawowymi funkcjami 
zarządzania oraz procesem zarządzania organizacją 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Finanse 
przedsiębiorstw 

Companies 
finances kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Cele finansowe przedisębiorstwa 
 
2. Zarządzanie płynnością finansową 
 
3. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

1.Zapoznanie studentów z różnorodnymi strukturami 
leksykalno-gramatycznymi, formułowanie wypowiedzi 
poprawnych pod względem fonetycznym, 
ortograficznym i leksykalnym w zakresie tematów: 
podróżowanie, turystyka, elementy wiedzy o Austrii, 
kultura, sport, zdrowie. 
 
2.Konstruowanie różnych form wypowiedzi ustnych, 
przekazywanie komunikatu, kończenie rozmowy, 
zasady prezentacji pisemnych, ankiety, prosty list 
formalny. 
 
3.Poznanie realiów Austrii.Podstawowa wiedza z 
Landeskunde. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

1.Zapoznanie studentów z różnorodnymi strukturami 
leksykalno-gramatycznymi, formułowanie wypowiedzi 
poprawnych pod względem fonetycznym, 
ortograficznym i leksykalnym w zakresie tematów: 
podróżowanie, turystyka, elementy wiedzy o Austrii, 
kultura, sport, zdrowie. 
 
2.Konstruowanie różnych form wypowiedzi ustnych, 
przekazywanie komunikatu, kończenie rozmowy, 
zasady prezentacji pisemnych, ankiety, prosty list 
formalny. 
 
3.Poznanie realiów Austrii.Podstawowa wiedza z 
Landeskunde. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Psychologia Psychology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Nie stawia się wymagań 
( warunków ) wstępnych  

1. Zapoznanie studentów z problemtyką istoty i 
głównych dziedzin psychologii, funkcjonowaniem 
podstawowych procesów psychicznych, a także 
poglądami na istotę i strukturę osobowości człowieka. 
 
2. Ugruntowanie wiedzy z zakresu głównych 
kierunków i metod badań psychicznych oraz 
funkcjonowania psychiki człowieka. 
 
3. Rozwinięcie wyobraźni i myślenia twórczego 
człowieka z perspektywy jego uwarunkowań 
psychicznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 4 

zainteresowanie 
tematyką związaną z 
finansami i 
zarządzaniem 
przedsiębiorstwem, 
zaleczenie seminarium 
w semestrze 3 

1. Pomoc merytoryczna z zakresu analizy wyników 
uzyskanych w toku badań empirycznych oraz przy 
formułowaniu ostatecznych wniosków. 
 
2. Wypracowanie umiejętności dogłębnego, a 
zarazem krytycznego korzystania z literatury. 
 
3. Poszerzenie wiedzy z zakresu metod analizy i 
oceny zjawisk ekonomiczno-społecznych, 
wyróżnionych w ramach prowadzonych badan 
empirycznych. 
 
4. Wskazówki i porady merytoryczne przy 
formułowaniu wniosków z pracy magisterskiej orz 
ostatecznym jej zredagowaniu.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
działalności 
kadrowej i 
kierowniczej 

Psychology of 
personnel and 
managerial activity specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia, 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi w interpretacji psychologicznej, 
szczególną uwagę zwracając na pozyskiwanie i dobór 
pracowników, motywowanie i ocenianie oraz 
zarządzanie sobą w dążeniu do sukcesu 
współczesnego menedżera. 
 
2.Utrwalanie nabytej wiedzy doskonaląc umiejętności 
kierownicze, a zwłaszcza wywierania wpływu na ludzi 
oraz podejmowania racjonalnych decyzji w procesie 
kierowania. 
 
3.Przygotowanie studentów do praktyki działalności 
kadrowej od strony psychologicznej, prowadzenia 
rozmowy kwalifikacyjnej i psychologicznej interpretacji 
narzędzi oceniania okresowego pracowników. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Bezpieczeństwo 
danych Data safety podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 7 

Systemy operacyjne, 
Sieci komputerowe, 
Podstawy teorii 
informacji. 

Celem wykładu jest przekazanie słuchaczom wiedzy 
na temat teoretycznych, praktycznych, 
organizacyjnych i technicznych aspektów  związanych 
z ochroną danych w systemach informacyjnych. 
 
Dodatkowo omówiono krótko i problemy prawne 
dotyczące bezpieczństwa danych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Matematyka Mathematics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

1. Przekazanie informacji dotyczących podstaw 
algebry liniowej i analizy matematycznej 
 
2. Ukształtowanie umiejętności formułowania i 
rozwiązywania w ścisłym języku problemów 
ekonomicznych 
 
3. Zapewnienie podstaw do reprezentowania aktywnej 
postawy w zakresie obserwacji zjawisk 
ekonomicznych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

Celem nauki języka angielskiego rozpoczynającej się 
od poziomu zerowego jest –  
 
opanowanie języka na poziomie zapewniającym 
komunikację językową 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 brak 

Celem nauki języka angielskiego rozpoczynającej się 
od poziomu zerowego jest –  
 
opanowanie języka na poziomie zapewniającym 
komunikację językową 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Celem nauki języka angielskiego rozpoczynającej się 
od poziomu zerowego jest –  
 
opanowanie języka na poziomie zapewniającym 
komunikację językową 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
działalności 
kadrowej i 
kierowniczej 

Psychology of 
personnel and 
managerial activity specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia, 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi w interpretacji psychologicznej, 
szczególną uwagę zwracając na pozyskiwanie i dobór 
pracowników, motywowanie i ocenianie oraz 
zarządzanie sobą w dążeniu do sukcesu 
współczesnego menedżera. 
 
2.Utrwalanie nabytej wiedzy doskonaląc umiejętności 
kierownicze, a zwłaszcza wywierania wpływu na ludzi 
oraz podejmowania racjonalnych decyzji w procesie 
kierowania. 
 
3.Przygotowanie studentów do praktyki działalności 
kadrowej od strony psychologicznej, prowadzenia 
rozmowy kwalifikacyjnej i psychologicznej interpretacji 
narzędzi oceniania okresowego pracowników. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Statystyka opisowa 

Descriptive 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: 
Technologia 
informacyjna, 
Matematyka 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 2 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego sesmestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Politologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Demografia   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: 
Statystyka opisowa 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
demografii, w tym w w politologii i zarządzaniu. Udział 
w zajęciach powinien pozwolić na lepsze zrozumienie 
problematyki metodologicznej w pracach własnych jak 
i krytyczną recepcję prac cudzych, w których 
wykorzystano metody  demograficzne. Zajęcia mają 
również uświadomić etyczne problemy i ograniczenia 
w prowadzeniu badań z punktu widzenia 
demograficznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

Technologie 
informacyjne 

1. Podstawowe pojęcia informatyki w zarządzaniu 
 
2. Nabycie umiejętności korzystania z programu 
Microsoft Project 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

1. Podstawowe pojęcia technologii informacyjnej 
 
2. Nabycie umiejętności korzystania z pakietu Ms 
Office. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Informatyczne 
wspomaganie 
służby personalnej 

Computer aiding 
of personnel 
service kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Znajomość komputera i 
aplikacji MS Office 

1. Zapoznanie z podstawowymi klasami 
współczesnych systemów informacyjnych HR. 
 
2. Wdrażania i eksploatacja informatycznych 
systemów zarządzania wspomagających pracę służby 
personalnej w firmie.  
 
3. Poznania budowy i funkcjonowania prostych 
systemów kadrowo-płacowych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi 

Informatyczne 
systemy rezerwacji 

Computer systems 
of the reservation specjalizacyjny                  

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 

Zawansowane 
posługiwanie się 
komputerem 

Do obsługi instytucji związanych z obsługą ruchu 
turystycznego zastosowano    różne „narzędzia 
informatyczne", do najważniejszych należą: 
 
1. Proste systemy rezerwacyjne oparte o elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy. 
 
2. Lokalne (krajowe) systemy oferujące możliwość 
uzyskania informacji, rezerwacji i dokonania płatności 
przelewem lub za pomocą karty kredytowej. 
 
3. Zaawansowane systemy internetowe GDS (Global 
Distribution Systems) „Globalny System Dystrybucji" 
pozwalające na dostęp do usług turystycznych na 
całym świecie. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi 

Informatyczne 
systemy rezerwacji 

Computer systems 
of the reservation specjalizacyjny                  

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 

Zawansowane 
posługiwanie się 
komputerem 

Do obsługi instytucji związanych z obsługą ruchu 
turystycznego zastosowano    różne „narzędzia 
informatyczne", do najważniejszych należą: 
 
1. Proste systemy rezerwacyjne oparte o elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy. 
 
2. Lokalne (krajowe) systemy oferujące możliwość 
uzyskania informacji, rezerwacji i dokonania płatności 
przelewem lub za pomocą karty kredytowej. 
 
3. Zaawansowane systemy internetowe GDS (Global 
Distribution Systems) „Globalny System Dystrybucji" 
pozwalające na dostęp do usług turystycznych na 
całym świecie. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi 

Informatyczne 
systemy rezerwacji 

Computer systems 
of the reservation specjalizacyjny                  

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 

Zawansowane 
posługiwanie się 
komputerem 

Do obsługi instytucji związanych z obsługą ruchu 
turystycznego zastosowano    różne „narzędzia 
informatyczne", do najważniejszych należą: 
 
1. Proste systemy rezerwacyjne oparte o elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy. 
 
2. Lokalne (krajowe) systemy oferujące możliwość 
uzyskania informacji, rezerwacji i dokonania płatności 
przelewem lub za pomocą karty kredytowej. 
 
3. Zaawansowane systemy internetowe GDS (Global 
Distribution Systems) „Globalny System Dystrybucji" 
pozwalające na dostęp do usług turystycznych na 
całym świecie. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Technologie 
Internetowe 

Metody 
probabilistyczne i 
statystyka 

Probabilistic 
methods and 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Znajomość podstaw 
statystyki 

Poznanie przez studenta: 
 
1. Prawdopodobieństwo dyskretne i ciągłe. 
 
2. Procesy stochastyczne. Próbkowanie. Estymacja.  
 
3. Testowanie hipotez statystycznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi 

Informatyczne 
systemy rezerwacji 

Computer systems 
of the reservation specjalizacyjny                  

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 

Zawansowane 
posługiwanie się 
komputerem 

Do obsługi instytucji związanych z obsługą ruchu 
turystycznego zastosowano    różne „narzędzia 
informatyczne", do najważniejszych należą: 
 
1. Proste systemy rezerwacyjne oparte o elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy. 
 
2. Lokalne (krajowe) systemy oferujące możliwość 
uzyskania informacji, rezerwacji i dokonania płatności 
przelewem lub za pomocą karty kredytowej. 
 
3. Zaawansowane systemy internetowe GDS (Global 
Distribution Systems) „Globalny System Dystrybucji" 
pozwalające na dostęp do usług turystycznych na 
całym świecie. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Statystyka 
matematyczna dla 
inżynierów   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

- Omówinie zastosowań teorii prawdopodobieństwa, w 
szczególności w inżynierskich zastosowaniach 
statystyki, 
 
- Prezentacja praktycznej wiedzy w zakresie 
stosowania metod statystycznych, 
 
- Trening i kształcenie umijętności praktycznych w tym 
zakrsie. 
 
.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Wiedza o 
społeczeństwie 

Przemiany 
polityczne w 
Europie Środkowej 
po 1989r. 

Political 
transformations in 
Central Europe 
after 1989 specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Współczesne systemy 
polityczne 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z 
podstawowymi wiadomościami na temat struktury i 
funkcjonowania systemów politycznych państw 
Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 r. Program 
przedmiotu obejmuje omówienie mechanizmów 
transformacji demokratycznej, podstawowych 
instytucji władzy oraz systemów partyjnych i 
wyborczych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy reżyserii 
filmu i telewizji 

The essentials of 
Film and TV 
directiong do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Przybliżenie studentom możliwości uzycia 
instruemntów produkcji filmowych do realizcji 
pulicysdtycznych 
 
przybliżenie elementów historii kina  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

Zdobycie przez studentów kompetencji językowych w 
zakresie komunikacji w sytuacjach typowych dla życia 
codziennego oraz środowiska pracy. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Zdobycie przez studentów kompetencji językowych w 
zakresie komunikacji w sytuacjach typowych dla życia 
codziennego oraz środowiska pracy. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie B1. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

PNJA - gramatyka 
praktyczna   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 BRAK 

Kurs z zakresu gramatyki praktycznej języka 
angielskiego ma na celu usystematyzowanie wiedzy z 
gramatyki praktycznej języka angielskiego, a także 
wyćwiczenie struktur gramatycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny 

Logistyka 
międzynarodowa 

International 
logistics podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

zaznajomienie z podstawowymi procesami 
zachodzącymi w logistyce, gospodarce światowej i ich 
wpływie na działalność organziacji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Logistyka w 
produkcji 

Logistics in 
production specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Logistyka, Logistyka 
zaopatrzenia, 
Technologie logistyczne 

zaznajomienie z podstawowymi terminami związanymi 
z logistyką produkcji, 
 
optymalizacja produkcji, 
 
koncepcje zarządzania wykorzytywane w produkcji 
 
 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 3 brak Poznanie podstaw języka angielskiego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
logistyczne 

Logistic 
technologies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

Logistyka, Gospodarka 
zapasami i magazynem 

poznanie elementów fizycznych systemów 
logistycznych, 
 
poznanie zasad funkcjonowania infrastruktury 
logistycznej 
 
logistyka miejska 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Informatyzacja 
systemów 
logistycznych 

Computerization 
of logistic systems kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 

Podstawy logistyki, 
Logistyka zaopatrzenia, 
Logsityka dystrybucji, 

uzyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie rozwiązań 
informatycznych wspomagających proces logistyczny 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Wczesne 
wspomaganie 
rozwoju dziecka i 
edukacja ucznia z 
autyzmem podyplomowe niestacjonarne   

Metodyka 
kaształecenia 
uczniów z 
autyzmem   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 

Metodyka kształcenia 
uczniów z autyzmem 

Wprowadzenie do zagadnień metodyki kształcenia 
uczniów z autyzmem. 
 
Zapoznanie z istotą kształcenia ucznia z autyzmem na 
poziomie szkolnym, 
 
Zapoznanie z najnowszymi metodami pracy z 
dzieckiem z autyzmem na poziomie kształcenia 
specjalnego, 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo Fotografia prasowa    podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 4 brak 

1. Nauka podstawowych umiejętności technicznych i 
teoretycznych związanych z fotografią. 
 
2. Przybliżenie zasad pracy fotoreportera w redakcji 
gazety codziennej i magazynu. 
 
3. Przybliżenie współczesnych trendów w fotografii 
prasowej i dokumentalnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Public Relations Fotografia prasowa    podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 4 brak 

1. Nauka podstawowych umiejętności technicznych i 
teoretycznych związanych z fotografią. 
 
2. Przybliżenie zasad pracy fotoreportera w redakcji 
gazety codziennej i magazynu. 
 
3. Przybliżenie współczesnych trendów w fotografii 
prasowej i dokumentalnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Podstawy fotografii 
reklamowej 

Foundations of 
adverisement 
photography podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 6 brak 

1. Nauka podstawowych umiejętności technicznych i 
teoretycznych związanych z fotografią. 
 
2. Przybliżenie zasad pracy fotografa. 
 
3. Przybliżenie współczesnych trendów w fotografii 
komercyjnej i dokumentalnej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Znajomość podstaw 
statystyki 

Poznanie przez studenta analizy szeregów czasowych 
metodami: 
 
1. Metoda trendu liniowego 
 
2. Metoda trendu pełzającego 
 
2. Metoda sezonowości 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Polityka 
zagraniczna Polski   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

Stosunki 
międzynarodowe 

1. Zapoznanie studentów z celami polityki 
zagranicznej Polski i ewolucją. 
 
2. Przedstawienie uwarunkowań mających wpływ na 
politykę zagraniczną Polski. 
 
3. Analiza głównych kierunków polityki zagranicznej 
Polski oraz ich zmiany na przestrzeni ostatnich lat. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności językowych 
osiągniętych na poziomie A1. 
 
2. Doskonalenie umiejętności swobodnego 
komunikowania się w sytuacjach życia codziennego - 
towarzyskich oraz zawodowych. 
 
3. Poszerzenie oraz doskonalenie zdobytej wiedzy 
oraz umiejętności. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

Human resources 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Zaliczone 
przedmioty:Podstawy 
zarządzania 

1. Przekazanie wiedzy - podstawowych pojęć z 
zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
scharakteryzowanie elementów tworzących system 
ZZL. 
 
2. Sprecyzowanie miejsca i roli ZZL w całokształcie 
procesu zarządzania, zwłaszcza w aspekcie 
zatrudniania pracowników, motywowania, rozwoju 
kadr oraz tworzenia zakładowych systemów oceniania 
okresowego. 
 
3. Nabycie przez studenta kompetencji w zakresie 
zastosowania metod rekrutacji i selekcji oraz technik 
oceniania w środowisku pracy. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Biomedyczne 
podstawy rozwoju i 
wychowania - 
Antropomotoryka   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 

brak wymagań 
wstępnych 

Celem przedmiotu jest  
 
opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu 
teorii motoryczności człowieka 
 
opanowanie wiedzy z zakresu kształtowania zdolności 
motorycznych człowieka 
 
 umiejętności testowania poziomu sprawności 
fizycznej i motorycznej oraz aktywności fizycznej osób 
w różnym wieku. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

zainteresowania 
baedawcze związane z 
psychologią zarządzania 
oraz realizacją studiów 
tej specjalności 

1. zapoznanie studentów z proponowaną tematyką 
prac magisterskich oraz z wymaganiami formalnymi i 
metodologiicznymi dotyczącymi ich pisania 
 
2. gromadzenie literatury 
 
3. umożliwienie studentom wymiany doswiadczeń 
związanych z pisaniem pracy, utrwalanie nawyków 
wystąpień publicznych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo Fotografia prasowa    podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 4 brak 

1. Nauka podstawowych umiejętności technicznych i 
teoretycznych związanych z fotografią. 
 
2. Przybliżenie zasad pracy fotoreportera w redakcji 
gazety codziennej i magazynu. 
 
3. Przybliżenie współczesnych trendów w fotografii 
prasowej i dokumentalnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Podstawy fotografii 
reklamowej 

Foundations of 
adverisement 
photography podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 6 brak 

1. Nauka podstawowych umiejętności technicznych i 
teoretycznych związanych z fotografią. 
 
2. Przybliżenie zasad pracy fotografa. 
 
3. Przybliżenie współczesnych trendów w fotografii 
komercyjnej i dokumentalnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Znajomość podstaw 
statystyki 

Poznanie przez studenta analizy szeregów czasowych 
metodami: 
 
1. Metoda trendu liniowego 
 
2. Metoda trendu pełzającego 
 
3. Metoda sezonowości 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

 1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności 
językowych osiągniętych na poziomie A2 i 
doskonalenie do poziomu B1. 
 
 2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w 
sytuacjach życia codziennego - towarzyskich oraz 
zawodowych. 
 
 3. Poszerzanie oraz systematyzowanie poznanego 
słownictwa oraz struktur gramatycznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi Podstawy turystyki Basics of tourism podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 1 brak 

 Poznanie  przez studentów najważniejszych 
organizacji działających w obszarze turystyki w Polsce 
i zagranicą 
 
 Zapoznanie z podstawowymi rodzajami turystyki i 
najnowszymi trendami w świecie 
 
  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język niemiecki - 
Egzamin 

Foreign Language 
(German) - exam podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 

znajomość jezyka 
niemieckiego na 
poziomie A1/A2 

1. nabycie umiejętności komunikowania się w 
sytuacjach typowych dla życia codziennego oraz 
środowiska pracy. 
 
2. nabycie umiejetności formułowania uogólnień, 
wyrażania opinii, wartościowania 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   PNJA fonetyka   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

- Utwalenie wiedzy na temat mechanizmów 
odpowiedzialnych za produkcję dźwięków w języku 
angielskim. 
 
- Ćwiczenie znajomości alfabetu fonetycznego z jego 
praktycznym zastosowaniem. 
 
- Poprawne wymawianie samogłosek i spółgłosek oraz 
ćwiczenie akcentowania sylab i intonowania dźwięków 
ccharakterystycznych dla języka angielskiego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

1. Zapoznanie studentów z zaawansowanymi 
elementami gramatyki w języku angielskim. 
 
2. Wzbogacenie znajomości słownictwa dotyczącego. 
 
3. Ćwiczenie i kształtowanie najważniejszych 
sprawności językowych: słuchanie, czytanie, pisanie i 
mówienie. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Ekonomia Economy podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Zaznajomienie studentów z podstawowymi aspektami 
mikro- i makroekonomii. Wypracowanie umiejętności 
rozpoznawania i oceny procesów zachodzących w 
gospodarce w skali mikro- i makroekonomicznej. 
Przyswojenie wiedzy i instrumentarium mikro- i 
makroekonomii umożliwiające studentom poruszanie 
się na gruncie innych nauk. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zachowania 
organizacyjne 

Organizational 
behaviours podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

Zaznajomienie studentów z podstawowymi aspektami 
zachowań w organizacji. 
 
Wypracowanie umiejętności rozpoznawania i oceny 
podstawowych zachowań organizacyjnych. 
 
Przygotowanie studentów do pracy w organizacji ze 
społecznego punktu widzenia. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Podstawowym celem zajęć jest przekazanie 
studentom wiedzy na temat możliwości 
oprogramowania komputerowego pozwalającego na 
edycję i kalkulację zasobów informacyjnych oraz ich 
prezentację w formie dostosowanej do aktualnych 
potrzeb. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi 

Obsługa ruchu 
turystycznego 

Tourist movement 
service podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 4 Podstawy turystyki 

 Zapoznanie się z metodami i technikami organizacji i 
obslugi ruchu turystycznego. Zadaniem - umiejętność 
przygotowania imprezy przez turoperatora 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Administracja 
publiczna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Znajomość podstaw 
statystyki 

Poznanie przez studenta analizy szeregów czasowych 
metodami: 
 
1. Metoda trendu liniowego 
 
2. Metoda trendu pełzającego 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2. Metoda sezonowości 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności językowych 
osiągniętych na poziomie A1. 
 
2. Doskonalenie umiejętności swobodnego 
komunikowania się w sytuacjach życia codziennego - 
towarzyskich oraz zawodowych. 
 
3. Poszerzenie oraz doskonalenie zdobytej wiedzy 
oraz umiejętności. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak Doskonalenie umiejętności językowych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Twórcze 
rozwiązywanie 
problemów 

Creative problem 
solving podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

Wprowadzenie studenta w tematykę psychologii 
twórczości; 
 
Zapoznanie z programami twórczego rozwiązywania 
problemów; 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Usługami 
Turystycznymi 

Obsługa ruchu 
turystycznego 

Tourist movement 
service podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 4 Podstawy turystyki 

Zapoznanie się z metodami i technikami organizacji i 
obslugi ruchu turystycznego. Zadaniem - umiejętność 
przygotowania imprezy przez turoperatora 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Rozliczenia 
podatkowe 
przedsiębiorcy 

Tax return of an 
entrepreneur kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
zarządcza 

Management 
accounting kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
metod i narzędzi rachunkowości zarządczej wraz z 
możliwościami wykorzystania ich w praktyce 
gospodarczej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie w 
Hotelarstwie i 
Gastronomii 

Finansowanie 
hotelarstwa i 
gastronomii 

Financing of hotel 
trade and catering 
business specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
finansów oraz rozliczeń podatkowych i 
ubezpieczeniowych w przedsiębiorstwach hotelarskich 
lub gastronomicznych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   System podatkowy Taxation system do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 4 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat podatku i innych 
obciązeń obowiązkowych 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat systemu 
podatkowego 
 
3. Wykształcenie umiejętności ustalania obowiązku i 
zobowiazania podatkowego 
 
3. Umiejetność oceny wpływu podatku na działalność 
podatnika 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Ewidencje, 
rozliczenia i 
sprawozdawczość 
podatkowa   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat obowiązków 
ewidencyjnych, rozliczeniowych i sprawozdawczych 
przedsiebiorcy 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat form ewidencji 
podatkowej 
 
3. Wykształcenie umiejętności prowadzenia ksiąg 
podatkowych 
 
3. Umiejetność rozliczania podatków, składek i 
sporzadzania deklaracji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Zarządczy 
rachunek wyników 

Management 
account of results specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

rachunkowość 
finansowa 

1. Przekazanie wiedzy na temat wykorzystania 
rachunku wynikow w zarzadzaniu  
 
2. Wykształcenie umiejętności stosowania rachunku 
wyników w podejmowaniu decyzji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Controlling w 
zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 

Controlling in 
business 
management do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 6 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty i zakresu 
controllingu 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat instrumentów 
controllingu 
 
3. Wykształcenie umiejętności stosowania koncepcji 
controllingu w różnych obszarach przedsiebiorstwa 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Rozliczenia 
podatkowe 
przedsiębiorcy 

Tax return of an 
entrepreneur kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

 1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności 
językowych osiągniętych na poziomie A2 i 
doskonalenie do poziomu B1. 
 
 2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w 
sytuacjach życia codziennego - towarzyskich oraz 
zawodowych. 
 
 3. Poszerzanie oraz systematyzowanie poznanego 
słownictwa oraz struktur gramatycznych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Administracja 
publiczna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Zapoznanie studentów z technikami twórczego 
myślenia i rozwiązywania problemów. 
 
Zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Budżetowanie 
kapitałów 

Budgeting of 
capital specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
metod budżetowania kapitałów wraz z możliwościami 
wykorzystania ich w praktyce gospodarczej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Wybrane języki 
internetowe   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 

kurs HTML, podstawy 
programowania 
zorientowanego 
obiektowo 

Zaznajomienie z wybranymi współczesnymi 
technologiami webowymi 
 
Opanowanie podstaw PHP, JavaScript, CSS, SQL. 
 
Stworzenie własnej strony internetowej w oparciu o 
omawiane technologie. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Seminarium 
dyplomowe Diploma seminar do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 6 

finanse, rachunkowość 
finansowa, rynek 
kapitałowy i pieniężny, 
rachunek kosztów, 
sprawozdawczośc 
finansowa 

1. Przekazanie wiedzy na temat rachunkowości, 
opodatkowania i finansów 
 
2. Wykształcenie umiejętności stosowania wiedzy 
rachunkowej, finansowej i podatkowej 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Zarządzanie 
ryzykiem Risk management specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 zarządzanie 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty ryzyka i 
procedur zarządzania ryzykiem 
 
2. Wykształcenie umiejętności zarządzania ryzykiem 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Kreowanie 
wartości 
przedsiębiorstwa 

Company 
valuation activities specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 zarządzanie 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty wartości 
przedsiebiorstwa i zarzadzania wartością 
 
2. Wykształcenie umiejętności zarządzania wartością 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Metodologia badań 
społeczno - 
ekonomicznych 

Methodology of 
social-economic 
research specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Celem zajęć z metodologicznych jest przygotowanie 
studentów-na podstawie prowadzonych przez nich 
badań do udzielenia poprawnych odpowiedzi na 
założone pytania dnia codziennego, wyrobienie 
umiejetności wskazywania przyczyn zjawisk 
zachozących w życiu społecznym oraz określenie 
głównych tendencji rozwojowych zachodzących w 
procesie funkcjonowania człowieka i w świecie 
współczesnym.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Metodologia pracy 
naukowej   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Celem zajęć z metodologicznych jest przygotowanie 
studentów-na podstawie prowadzonych przez nich 
badań do udzielenia poprawnych odpowiedzi na 
założone pytania dnia codziennego, wyrobienie 
umiejetności wskazywania przyczyn zjawisk 
zachozących w życiu społecznym oraz określenie 
głównych tendencji rozwojowych zachodzących w 
procesie funkcjonowania człowieka i w świecie 
współczesnym.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Podstawy 
spekulacji na rynku 
Forex 

Basis of  
speculation on 
Forex market specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

finanse, finanse 
przedsiebiorstwa 

1. Przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania rynku 
FOREX 
 
2. Wykształcenie umiejętności zarabiania na rynku 
FOREX 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Planowanie i 
kontrola 
budżetowa   do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 2 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat budżetowania jako 
metody zarządzania 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat kontroli budżetowej 
 
3. Wykształcenie umiejętności budżetowania 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Etyka Ethics 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Zaznajomienie z podstawowymi pojęciami i 
koncepcjami etycznymi 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język niemiecki - 
Egzamin 

Foreign Language 
(German) - exam podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 

znajomość jezyka 
niemieckiego na 
poziomie A1/A2 

1. nabycie umiejętności komunikowania się w 
sytuacjach typowych dla życia codziennego oraz 
środowiska pracy. 
 
2. nabycie umiejetności formułowania uogólnień, 
wyrażania opinii, wartościowania 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
zarządcza 

Management 
accounting kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty i instrumentów 
rachunkowości zarzadczej 
 
2. Wykształcenie umiejętności wykorzyustania 
informacji z rachunkowości w podejmowaniu decyzji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
radzenia sobie ze 
stresem w 
środowisku pracy 

The Psychology of 
stress 
management in 
working 
environment podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi źródeł stresu 
psychologicznego, reakcji stresowych organizmu, 
skutków stresu; 
 
Zapoznanie studentów z technikami radzenia sobie ze 
stresem; 
 
Omówienie specyfiki stresorów związanych z 
wybranymi grupami zawodowymi. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

finanse, rachunkowość, 
zarządzanie 

1. Przygotowanie pracy magisterskiej z zakresu 
zarządzania, wykorzystania rachunkowości i finansów 
w zarządzaniu 
 
2. Wykształcenie umiejętności napisania pracy 
magisterskiej w ustalonym zakresie 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

finanse, rachunkowość, 
zarządzanie 

1. Przygotowanie pracy magisterskiej z zakresu 
zarządzania, wykorzystania rachunkowości i finansów 
w zarządzaniu 
 
2. Wykształcenie umiejętności napisania pracy 
magisterskiej w ustalonym zakresie 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Dziennikarstwo 
Prasowe, Radiowe 
i Telewizyjne 

Dziennikarstwo 
muzyczne   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 4 brak 

1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami 
teoretycznymi odnoszącymi się do definicji muzyki, 
historii i rozwoju. 
 
2. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy w 
zakresie doboru muzyki zgodnie z mediami i 
tendencjami wykorzystania we współczesnym 
społeczeństwie informacyjnym. 
 
3. Wypracowanie przez studentów praktycznej 
umiejętności rozpoznawania, nazywania, 
prezentowania, archiwizowania i wyboru 
kierunkowego utworów muzycznych (spośród 
gatunków: muzyka klasyczna, soul, jazz, rock&roll, 
rock, pop, disco, dance, trance, house oraz pochodne 
i hybrydowe) w pracy dziennikarza muzycznego i 
organizatora wydarzeń muzycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Dziennikarstwo 
muzyczne   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami 
teoretycznymi odnoszącymi się do definicji muzyki, 
historii i rozwoju. 
 
2. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy w 
zakresie doboru muzyki zgodnie z mediami i 
tendencjami wykorzystania we współczesnym 
społeczeństwie informacyjnym. 
 
3. Wypracowanie przez studentów praktycznej 
umiejętności rozpoznawania, nazywania, 
prezentowania, archiwizowania i wyboru 
kierunkowego utworów muzycznych (spośród 
gatunków: muzyka klasyczna, soul, jazz, rock&roll, 
rock, pop, disco, dance, trance, house oraz pochodne 
i hybrydowe) w pracy dziennikarza muzycznego i 
organizatora wydarzeń muzycznych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo 

Kreowanie 
wydarzenia 
medialnego w 
Internecie 

Creating a media 
event in Internet podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 6 brak 

1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami 
teoretycznymi odnoszącymi się do definicji wydarzenia 
medialnego, praktycznej umiejętności kreacji w pracy 
medialnej oraz działaniach PR, Internetu (w tym 
serwisów specjalistycznych i społecznościowych). 
 
2. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy w 
zakresie pracy nad serwisami społecznościowymi 
(Facebook, Nasza-Klasa, Twitter) a także 
specjalizowanymi (wrzuta.pl i youtube.com) i 
wykorzystania ich funkcjonalności w działaniach 
kreacji promocyjnej i medialnej sztuki informacji. 
 
3. Wypracowanie przez studentów praktycznej 
umiejętności samodzielnego i podczas pracy w grupie, 
tworzenia materiałów foto i wideo, w oparciu o 
storyboard i scenariusz, stanowiących wizualne 
uzupełnienie kreowanego wydarzenia. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Dziennikarstwo 
Prasowe, Radiowe 
i Telewizyjne 

Montaż form 
telewizyjnych   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

studia pierwszego 
stopnia - dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna 

1. Swobodne definiowanie metod pracy operatorów 
TV i filmowych, prac telewizyjnych redakcji 
informacyjnych, zagadnień montażu TV i filmowego. 
 
2. Samodzielne tworzenie materiałów TV - z pozycji 
dziennikarza. 
 
3. Samodzielne tworzenie materiałów TV - z pozycji 
operatora kamery. 
 
4. Umiejętność podstawowego montażu nieliniowego 
materiałów TV.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Dziennikarstwo 
Prasowe, Radiowe 
i Telewizyjne 

Formatowanie i 
montaż radiowy   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

studia pierwszego 
stopnia - dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna 

1. Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia, 
funkcjonowania i zarządzania współczesnymi 
publicznymi i komercyjnymi rozgłośniami radiowymi; 
 
2. Praca dziennikarza radiowego - zapoznanie 
studentów z możliwościami i sposobami wykonywania 
obowiązków redakcyjnych w stacjach radiowych; 
 
3. Technika radiowa - zapoznanie studentów z 
dostępnymi przykładami pracy nad dźwiękiem w radiu 
(nagranie, montaż i prezentacja dźwięku). 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo 

Agencje prasowe i 
praca z serwisem 
informacyjnym 

Press agencies 
and work with the 
news bulletin podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 2 brak 

1. Zapoznanie studentów z systemem światowego 
obiegu informacji  
 
    i podstawową wiedzą o rynku medialnym.  
 
2. Omówienie zasad działania najważniejszych 
światowych agencji       
 
    informacyjnych i ich oferty. 
 
3. Podstawowa wiedza o korzystaniu z oferty Agencji 
Informacyjnej.   
 
    Działalność Polskiej Agencji Prasowej – formy 
współpracy dziennikarzy. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Controlling w 
zarządzaniu 
przedsiębiorstwem 

Controlling in 
business 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
metod i narzędzi controllingu wraz z możliwościami 
wykorzystania ich w praktyce gospodarczej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Zarządzanie 
ryzykiem Risk management specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

zarządzanie, 
rachunkowość 

1. Przekazanie wiedzy na temat istoty ryzyka i 
procedur zarządzania ryzykiem 
 
2. Wykształcenie umiejętności zarządzania ryzykiem 
 
3. Umiejętność ujęcia ryzyka w rachunkowości 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami Seminarium Seminar specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

finanse, rachunkowość, 
zarządzanie 

1. Przygotowanie tematu i planu pracy magisterskiej z 
zakresu rachunkowości, opodatkowania i finansów 
 
2. Wykształcenie umiejętności napisania pracy 
magisterskiej w ustalonym zakresie 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Kreowanie 
wydarzenia 
medialnego w 
Internecie 

Creating a media 
event in Internet podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami 
teoretycznymi odnoszącymi się do definicji wydarzenia 
medialnego, praktycznej umiejętności kreacji w pracy 
medialnej oraz działaniach PR, Internetu (w tym 
serwisów specjalistycznych i społecznościowych). 
 
2. Przekazanie studentom praktycznej wiedzy w 
zakresie pracy nad serwisami społecznościowymi 
(Facebook, Nasza-Klasa, Twitter) a także 
specjalizowanymi (wrzuta.pl i youtube.com) i 
wykorzystania ich funkcjonalności w działaniach 
kreacji promocyjnej i medialnej sztuki informacji. 
 
3. Wypracowanie przez studentów praktycznej 
umiejętności samodzielnego i podczas pracy w grupie, 
tworzenia materiałów foto i wideo, w oparciu o 
storyboard i scenariusz, stanowiących wizualne 
uzupełnienie kreowanego wydarzenia. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Prawo cywilne Civil law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Prawo 

zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa 
cywilnego 
 
 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Prawo w turystyce 
i hotelarstwie 

Law in tourism 
and hotel trade specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 1 Prawo 

Zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu  prawa w 
turystyce i hotelarstwie 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA sprawności 
zintegrowane   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 brak 

- Ćwiczenie i kształtownaie podstawowych sprawności 
językowych: czytanie, słuchanie, pisanie i mówienie w 
języku angielskim. 
 
- Wzbogacenie leksyki w/w języka. 
 
- Zapoznanie z bardziej zaawansowanymi elementami 
gramatyki w/w języka. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji 
komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 6 brak 

Przekazanie wiedzy z zakresu finansów, 
rachunkowości i podatków. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Podstawy reżyserii 
filmu i telewizji 

The essentials of 
Film and TV 
directiong do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Przybliżenie studentom możliwości uzycia 
instruemntów produkcji filmowych do realizcji 
pulicysdtycznych 
 
przybliżenie elementów historii kina  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Gatunki 
dziennikarskie Journalist species kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Przybliżenie studentom podstawowej wiedzy na temat 
gatunków dziennikarskich, praktyki ich uzycia, 
umiejętności rozróżniania między poszczególnymi 
gatunkami 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Gatunki 
dziennikarskie Journalist species kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Przybliżenie studentom podstawowej wiedzy na temat 
gatunków dziennikarskich, praktyki ich uzycia, 
umiejętności rozróżniania między poszczególnymi 
gatunkami 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 2 

Znajomośc jezyka na 
poziomie podstawowym 

Opanowanie i rozwijanie sprawności językowych; 
komunikacja, rozumienie, pisanie i czytanie no 
poziomie ponad podstawowym 



 
 

 

181 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Buzzmarketing i 
viral marketing   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 4 brak 

1. Wprowadzanie studenta w zagadnienia związane z 
marketingiem szeptanym (buzzmarketing) i 
wirusowym (viral marketing). 
 
2. Ukazanie buzzmarketingu i viral marketingu, jako 
skutecznych metod nowego marketingu. 
 
3. Zapoznanie studenta z podstawowymi metodami 
przygotowania kampanii marketingu szeptanego i 
wirusowego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

opanowanie i rozwijanie sprawności językowych; 
komunikacja, rozumienie, pisanie, czytanie na 
poziomie podstawowym 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Techniki produkcji 
interaktywnych   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 6 brak 

1. Zapoznanie studentów z popularnymi na rynku 
technikami produkcji interaktywnych 
 
2. Wprowadzenie do zasad projektowania aplikacji 
interaktywnych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 statystyka opisowa 

zapoznanie studentów z metodologia badań 
statystycznych 
 
umiejętność budowy modeli trendu, estymacji 
parametrów 
 
weryfikacja modeli oraz wykorzystanie ich do budowy 
prognoz zjawisk ekonomicznych 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Matematyka Mathematics podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Kształcenie twórczego i logicznego myślenia z 
zakresu analizy matematycznej w zakresie funkcji 
jednej i wielu dwóch zmiennych oraz algebry liniowej. 
 
Zapoznanie się z podstawowymi definicjami, wzorami i 
twierdzeniami z matematyki na podstawie przykładów 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1.Wyksztalcenie zdolnosci komunikowania sie w 
jezyku angielskim 
 
2. Zapoznanie studentow ze slownictwem 
charakterystycznym dla kierunku ich studiow w jezyku 
angielskim  
 
3. Zapoznanie studentow z realimii panujacymi w 
krajach anglojezycznych 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Filozofia Philosophy podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 1 brak 

Znajomość podstawowych koncepcji filozoficznych na 
przestrzeni dziejów 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Realistyczna 
grafika 
komputerowa   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Celem laboratorium do przedmiotu realistyczna 
Grafika Komputerowa jest nauczenie studentów 
praktycznego posługiwania się metodami, środkami i 
narzędziami informatyki w projektowaniu, tworzeniu i 
wykorzystywaniu realistycznej grafiki komputerowej, 
głównie przy pomocy programu 3DS Max oraz 
programowania w C++ i OpenGL 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Kształtowanie i doskonalenie umiejętności w zakresie 
kompetencji komunikacyjnej i lingwistycznej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Metodyka 
redagowania    kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
samodzielnej realizacji rzeczywistych materiałów 
dźwiękowych. By to osiągnąć, trzeba ze studentami 
ćwiczyć budowanie scenariuszy, odpowiadających 
profesjonalnym standardom. By to osiągnąć muszą 
oni nauczyć się zasad tworzenia publicystycznych 
relacji dźwiękowych radiowych i telewizyjnych.  Będzie 
to wyczucie dla atrakcyjności tematu, umiejętność 
rozdziału treści formułowanych przez rozmówcę i 
pisanych przez dziennikarza, oponowanie zasad 
organizacji materiału, prowadzenia linii narracyjnych, 
umiejętność rozpoczęcia relacji dźwiękowej czy 
telewizyjnej i formułowania puenty na jej koniec. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie w 
Hotelarstwie i 
Gastronomii 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam do wyboru                        

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 brak 

1. Wyksztalcenie u studentow pelnej 
komunikatywnosci w jezyku obcym podczas uzywania 
go w srodowisku naturalnym 
 
2. Zapoznanie studentow ze slownictwem 
charakterystycznym dla kierunki turystyka i rekreacja 
 
3. Zapoznanie studentow z realiami i kultura krajow 
anglojezycznych 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Organizacja służby 
personalnej w 
firmie 

Organization of 
the personal 
service in the 
company specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Podstawy zarządzania; 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

1. Poznanie funkcji i zadań służby personalnej w 
organizacji 
 
2. Zrozumienie zasad współpracy służby personalnej z 
kierownikami liniowymi i kierownictwem organizacji w 
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi 
 
3. Poznanie podstawowych aktów prawa normującego 
funkcjonowanie służby personalnej w organizacji 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Doskonalenie i 
rozwój 
pracowników 

Advancement and 
development of 
employees specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

Podstawy zarządzania; 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

1. Poznanie podstaw teoretycznych oraz metod i 
technik rozwoju pracowników w organizacji 
 
2. Poznanie zasad projektowania karier 
pracowniczych na różnych etapach życia i rozwoju 
zawodowego 
 
3. Poznanie zasad projektowania celów i treści 
szkoleń doskonalących pracowników w organizacji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Fizjologia 
człowieka 

The human being 
physiology podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

zapoznanie z mechanizmami czyności organizmu 
ludzkiego w stanie zdrowia w warunkach życia 
codziennego.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Fizjologia 
człowieka 

The human being 
physiology podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

zapoznanie z mechanizmami czyności organizmu 
ludzkiego w stanie zdrowia w warunkach życia 
codziennego.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Fizjologia 
człowieka 

The human being 
physiology podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

zapoznanie z mechanizmami czyności organizmu 
ludzkiego w stanie zdrowia w warunkach życia 
codziennego.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Informatyki 3 brak 

1. Zapozananie studentow z jezykim angielskim 
charakterystycznym dla ich kierunku 
 
2. Wyksztalcenie sie zdolnosci komunikowania w 
jezyku angielskim 
 
3. Zapozananie studentow z realiami panujecymi w 
krajach anglojezycznych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

 - student powinien praktycznie posługiwać się 
prostym językiem (mówienie, rozumienie, czytanie, 
pisanie, umiejętność konwersacji, 
 
 - student powinien potrafić korzystać z różnych źródeł 
informacji  
 
 - student powinien potrafić rozwiązywać proste 
problemy, 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 2 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego sesmestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego semestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego semestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Systemy 
motywowania 
pracowników 

Employees 
motivation 
systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Podstawy 
zarządządzania 

1. Doskonalenie wiedzy w zakresie nowoczesnych 
technik motywowania pracowników w organizacji 
 
2. Poznanie zasad projektowania i wdrażania 
motywacyjnych systemów wynagrodzeń w organizacji 
 
3. Poznanie zasad zarządzania partycypacyjnego jako 
nowoczesnego sposobu motywowania i 
wynagradzania pracowników 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Grafika i 
komunikacja 
człowiek - 
komputer 

Graphics and 
communication 
human-being and 
computer podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 

podstawowe 
wiadomości  z dziedziny 
fizyki, biologii i 
matematyki dyskretnej 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi problemami w grafice komputerowej 
oraz z metodologią projektowania systemów 
informatycznych z uwzględnieniem ludzkiej percepcji i 
interakcji ze złożonymi systemami technicznymi. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Język public 
relations 

Language of 
Public Relations podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 4 

kultura języka, pisemne 
formy dziennikarskie, 
PR 

umiejetność swobodnego operowania słowem 
mówionym i pisanym w oparciu o odpowiednio 
dobrane formy dziennikarskie i techniki PR,   

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Prawo karne i 
karne wykonawcze   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1.Poznanie ogólne zakresu i zadań prawa karnego i 
karnego wykonawczego, podstaw  normatywnych 
funkcjonowania systemu wykonywania kar w Polsce. 
 
2.Wskazanie trybu postępowania zmierzającego do 
wykonania orzeczonych kar lub innych środków 
reakcji na przestępstwo (wykroczenie). Określenie 
celów wykonywania orzeczonych kar lub innych 
środków reakcji na przestępstwo, 
 
ich kształtu oraz zasad ich wykonywania.  
 
3.Współczesne rozwiązania kształtujące tzw. 
postępowanie wykonawcze. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Etyka Ethics 

kształcenia 
ogólnego             

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Zaznajomienie studentów z 
 
podstawowymi koncepcjami etycznymi 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Twórcze 
rozwiązywanie 
problemów 

Creative problem 
solving specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 Psychologia 

- poznanie istoty i roli twórczego myślenia w 
poszerzaniu indywidualnego warsztatu kompetencji w 
działaniu, rozwojowi kariery zawodowej oraz 
skuteczności życiowej.  
 
-poznanie podstawowych ograniczeń procesu 
twórczego oraz sposobami ich pokonywania. 
 
- praktyczne stymulowanie i doskonalenie zdolności 
myślenia twórczego. Poznanie indywidualnych i 
grupowych technik twórczego rozwiązywania 
problemów. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna Emisja głosu Voice production podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 brak 

1. uświadomienie studentowi zasad funkcjonowania 
aparatu mowy oraz wskazanie metod trenowania 
głosu 
 
2. nakreślenie indywidualnego planu rozwoju każdego 
studenta w obszarze pracy nad głosem 
 
3. przybliżenie zasad higienicznego posługiwania się 
głosem jako narzędziem pracy 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Informatyka w 
zarządzaniu 

Computer science 
in management podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 brak 

1. Pojęcia z zakresu informatyki w zarządzaniu 
 
2. Opanowanie podstawowych funkcjonalności 
programu MS Project 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Metodyka 
redagowania    kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
samodzielnej realizacji rzeczywistych materiałów 
dźwiękowych. By to osiągnąć, trzeba ze studentami 
ćwiczyć budowanie scenariuszy, odpowiadających 
profesjonalnym standardom. By to osiągnąć muszą 
oni nauczyć się zasad tworzenia publicystycznych 
relacji dźwiękowych radiowych i telewizyjnych.  Będzie 
to wyczucie dla atrakcyjności tematu, umiejętność 
rozdziału treści formułowanych przez rozmówcę i 
pisanych przez dziennikarza, oponowanie zasad 
organizacji materiału, prowadzenia linii narracyjnych, 
umiejętność rozpoczęcia relacji dźwiękowej czy 
telewizyjnej i formułowania puenty na jej koniec. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Statystyka opisowa 

Descriptive 
statistics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Zapoznanie studentów z metodologią badań 
statystycznych 
 
Umiejętne interpretowanie danych statystycznych 
 
Prawidłowe gromadzenie, opracowanie, 
prezentowanie oraz analizowanie danych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie 
Bezpieczeństwem 
i Higieną Pracy podyplomowe niestacjonarne   

Zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 Brak 

1. Aktualizacja i pogłębienie wiedzy z zakresu Prawa 
Pracy. 
 
2. Zapoznanie się z obowiązującym stanem prawnym 
w zakresie zatrudniania osób niepełnosprawnych. 
 
3. Przekazanie zagadnień związanych z 
zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Podstawy 
wizerunku 
politycznego   kierunkowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 4 podstawy PR 

umiejętności związane z kreowaniem wizerunku 
polityka/partii politycznej/kampanii społecznej, 
podtrzymanie wizerunku, budowanie kampanii 
wyborczej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Prawo karne i 
karne wykonawcze   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Poznanie podstaw normatywnych funkcjonowania 
polskiego systemu wykonywania orzeczeń sądowych 
oraz organy występujące na tym etapie 
 
postępowania. Wyrobienie umiejętności wykorzystania 
wiedzy teoretycznej pozwalające na rozwiązywanie 
problemów w przyszłej pracy zawodowej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska Emisja głosu Voice production podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 brak 

1. uświadomienie studentowi zasad funkcjonowania 
aparatu mowy oraz wskazanie metod trenowania 
głosu 
 
2. nakreślenie indywidualnego planu rozwoju każdego 
studenta w obszarze pracy nad głosem 
 
3. przybliżenie zasad higienicznego posługiwania się 
głosem jako narzędziem pracy 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna Emisja głosu Voice production podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 brak 

1. uświadomienie studentowi zasad funkcjonowania 
aparatu mowy oraz wskazanie metod trenowania 
głosu 
 
2. nakreślenie indywidualnego planu rozwoju każdego 
studenta w obszarze pracy nad głosem 
 
3. przybliżenie zasad higienicznego posługiwania się 
głosem jako narzędziem pracy 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Komputerowe 
wspomaganie 
przekładu   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

Zaliczenie kursu z 
technologii 
informacyjnych lub 
informatyki; podstawowa 
znajomość obsługi 
komputera 

1. Zapoznanie studentów z oprogramowaniem 
wspomagającym przekład 
 
2. Zapoznanie studentów z metodami przekładu 
pisemnego z wykorzystaniem narzędzi 
komputerowych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 5 brak 

1. Podstawowe pojęcia Technologii informacyjnej. 
 
2. Zastosowanie Technologii informacyjnej w 
zarządzaniu. 
 
3. Charakterystyka oprogramowania. 
 
4. Pojęcie, rodzaje i zastosowanie sieci 
komputerowych. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

1.Kształcenie umiejętności językowych przy 
wykorzystaniu posiadanych umiejętności uzyskanych 
na poziomie B1. 
 
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się dla 
potrzeb zawodowych, towarzyskich i naukowych. 
 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
3.  Systematyzowanie wiedzy; 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska Tłumaczenia ustne   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

Zaliczone wcześniejsze 
przedmioty z zakresu 
przekładu 

* Zapoznanie studentów z praktycznymi 
zagadnieniami przekładu ustnego 
 
* Ćwiczenie umiejętności przekładu ustnego a-vista i 
konsekutywnego 
 
* Rozwijanie kompetencji językowej w zakresie języka 
angielskiego 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: 
Technologia 
informacyjna, 
Matematyka 

Przekazanie wiedzy na temat pojęć, koncepcji 
teoretycznych i problemów z zakresu metodologii i 
statystyki badań empirycznych w naukach społeczno-
ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w aspekcie 
statystyki indukcyjnej i losowości próby. 
 
Przekazanie wiedzy na temat różnych uogólniania 
wyników z próby losowej na populacje generalną, z 
naciskiem na testy statystyczne oraz ograniczenia 
związane z posługiwaniem się nimi. Omówienie pojęć 
związanych ze standaryzacją testów w wąskim i 
szerokim znaczeniu 
 
Lepsze zrozumienie problematyki metodologicznej w 
pracach własnych jak i krytyczna recepcja prac 
cudzych, w których wykorzystano metody statystyki 
indukcyjnej 
 
Uświadomienie etycznych i prawnych problemów i 
ograniczeń związanych z  prowadzeniem badań 
jakościowych i ilościowych, w szczególności ze 
stosowaniem metod statystyki  indukcyjnej w nauce i 
praktyce. 
 
Przedstawienie możliwości wykorzystania metod 
statystyki indukcyjnej w badaniach społecznych – w 
ekonomii i zarządzaniu , przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki ekonomicznej 
i zarządzania  
 
Uwrażliwienie na problemy etyczne i prawne związane 
z przeprowadzaniem badań jakościowych i 
ilościowych, w szczególności ze stosowaniem metod 
statystycznych w nauce i praktyce 
 
Przekazanie wiedzy na temat metod, technik i 
narzędzi badawczych z wykorzystaniem statystyki  
indukcyjnej 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: 
Technologia 
informacyjna, 
Matematyka 

Przekazanie wiedzy na temat pojęć, koncepcji 
teoretycznych i problemów z zakresu metodologii i 
statystyki badań empirycznych w naukach społeczno-
ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w aspekcie 
statystyki indukcyjnej i losowości próby. 
 
Przekazanie wiedzy na temat różnych uogólniania 
wyników z próby losowej na populacje generalną, z 
naciskiem na testy statystyczne oraz ograniczenia 
związane z posługiwaniem się nimi. Omówienie pojęć 
związanych ze standaryzacją testów w wąskim i 
szerokim znaczeniu 
 
Lepsze zrozumienie problematyki metodologicznej w 
pracach własnych jak i krytyczna recepcja prac 
cudzych, w których wykorzystano metody statystyki 
indukcyjnej 
 
Uświadomienie etycznych i prawnych problemów i 
ograniczeń związanych z  prowadzeniem badań 
jakościowych i ilościowych, w szczególności ze 
stosowaniem metod statystyki  indukcyjnej w nauce i 
praktyce. 
 
Przedstawienie możliwości wykorzystania metod 
statystyki indukcyjnej w badaniach społecznych – w 
ekonomii i zarządzaniu , przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki ekonomicznej 
i zarządzania  
 
Uwrażliwienie na problemy etyczne i prawne związane 
z przeprowadzaniem badań jakościowych i 
ilościowych, w szczególności ze stosowaniem metod 
statystycznych w nauce i praktyce 
 
Przekazanie wiedzy na temat metod, technik i 
narzędzi badawczych z wykorzystaniem statystyki  
indukcyjnej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Opanowanie  i rozwijanie sprawności językowych; 
komunikacja, rozumienie, pisanie, czytanie, na 
poziomie podstawowym 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   Emisja głosu Voice production inny                             

WSZ 
"Edukacja" 1 język polski 

1. Poznanie zasad prawidłowego posługiwania się 
głosem 
 
2. Poznanie w zarysie budowy i fizjologii organu 
głosotwórczego 
 
3. Zapoznanie się z higieną głosu, profilaktyką 
 
4. Zapoznanie się z chorobami wynikającymi z 
niewłaściwego posługiwania się głosem. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego semestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1.Wprowadzenie slownictwa zwiazanego z kierunkiem 
studiow - slownictwo w jezyku obcyn 
 
2. Zapozanie studentow z kultura krajow 
anglojezycznych 
 
3. Wyksztalcenie zdolnosci mowienia w jezyku obcym 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Szczegółowe sformułowanie podstawowych 
założeń metodologicznych pracy magisterskiej 
 
2. Opracowanie rozdziału teoretycznego w pracy 
magisterskiej 
 
3. opracowanie narzedzi badawczych dla wybranych 
metod badań empirycznych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Algebra liniowa   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 brak 

Celem zajęć jest przedstawienie słuchaczom 
podstawowych metod algebry liniowej oraz 
wykształcenie umiejętności ich stosowania. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Mikroekonomia Microeconomics podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Zapoznanie studentów z podstawami teorii ekonomii 
wraz z jednoczesnym kształtowaniem umiejetności 
prowadzenia analizy zjawisk gospodarczych przy 
pomocy najwazniejszych pojęć z zakresu tej treści. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Zarządzanie Management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi definicjami zarządzania 
przedsiebiorstwem. 
 
Zastosowania w praktyce metod i technik zarządzania 
w podstawowych funkcjach zarządzania: 
planowania,organizowania,motywowania/przywództwo 
i kontrola. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Socjologia ogólna General sociology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
naukowym sposobem identyfikowania i wyjaśniania 
zjawisk społecznych. Rozumienie zmian w otoczeniu 
społecznym, wyjaśnianie tych procesów jak i 
prognozowanie wymaga znajomości podstawowych 
pojęć jakimi posługują się nauki społeczne. Aby móc 
w sposób pełny i systematyczny opisywać 
rzeczywistość społeczną w jej wymiarach 
(gospodarczych, instytucjonalnych, kulturowych itd.) 
student powinien poznać podstawy metodologii nauk 
społecznych jakie zostały wypracowane m.in. przez 
socjologię. Uchwycenie różnicy pomiędzy sposobami 
poznawania rzeczywistości w naukach formalnych i 
społecznych jest punktem wyjścia do samodzielnego i 
krytycznego wyjaśniania obserwowanych procesów 
społecznych. Głównym zadaniem prowadzącego 
przedmiot jest przekazanie wiedzy na temat 
standardów poznania socjologicznego. Student 
powinien zatem nabyć umiejętność zaplanowania 
badań własnych w zakresie nauk społecznych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Język angielski-
specjalistyczny 
informatyczny   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 5 

Zaliczone wcześniejsze 
przedmioty z języka 
angielskiego (lektorat) 
oraz z języka 
angielskiego 
specjalistycznego 

- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie 
specjalistycznego i ogólnego języka angielskiego 
 
- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie pracy 
informatyka w języku angielskim 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Język angielski-
specjalistyczny 
informatyczny   specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 5 

Zaliczone wcześniejsze 
przedmioty z języka 
angielskiego (lektorat) 
oraz z języka 
angielskiego 
specjalistycznego. 

- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie 
specjalistycznego i ogólnego języka angielskiego 
 
- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie pracy 
informatyka w języku angielskim 
 
- rozwijanie zaawansowanych umiejętności 
językowych w zakresie specjalistycznej odmiany 
języka angielskiego 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Utrwalenie i rozwijanie sprawności językowych; 
rozumienia, czytania, pisania i mówienia 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Celem lektoratu jest zapoznanie studentów z użyciem 
języka angielskiego w codziennych sytuacjach 
życiowych, posługiwanie się poprawnie gramatyką i  
słownictwem na dany temat. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Kierowanie 
zmianami   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

podstawy zarządzania; 
nauka o organizacji 

zapoznanie studentów z problematyką zmian 
organizacyjnych, poznanie kluczowych czynników 
zarządzania zmianami, zapoznanie z charakterem 
procesów zmian w polskich przedsiębiorstwach 
 
 
 
rozwijanie umiejętności diagnozy procesu zmian i 
stanu organizacji oraz planowania działań służących 
efektywnemu wprowadzaniu zmian w 
przedsiębiorstwach.   

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zachowania 
organizacyjne 

Organizational 
behaviours podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

podstawy zarządzania; 
nauka o organizacji 

zapoznanie studenta z istotą zachowań jednostki i 
grupy w organizajach  
 
nabycie umiejetności charakteryzowania postaw 
pracowników w organizacji, przewidywania ich oraz  
kształtowania 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Nauka o 
organizacji 

The Science of 
organization podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 podstawy zarzadzania 

Umiejętności i kompetencje rozumienia podstaw 
teoretycznych, form oraz ogólnych zasad 
funkcjonowania organizacji 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   Muzykoterapia   inny                             

WSZ 
"Edukacja" 1 

Zainteresowania 
muzyczne, posiadanie 
wiedzy muzycznej 
teoretycznej i 
praktycznej na poziomie 
ogólnokształcącej szkoły 
średniej. Umiejętność 
czytania nut głosem. 
Umiejętnośc grania na 
instrumencie 
muzycznym 

1. Zapoznanie z podstawowymi technikami 
wchodzącymi w zakres muzykoterapii 
 
2. Zdobycie i poszerzenie umiejętności 
umożliwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych i 
terapeutycznych - indywidualnych i grupowych 
 
3. Opracowanie przykładowych scenariuszy zajęć z 
wykorzystaniem śpiewu, gry na instrumentach Orffa, 
rysunku inspirowanego wizualizacją przy muzyce, 
ruchu ciała przy muzyce, pracy z oddechem, technik 
relaksacyjnych właściwych dla danego wieku 
uczestników zajęć. 
 
4. Zapoznanie z korzyściami terapeutycznymi 
związanymi z umiejętnością wychwycenia przyczyn 
dysfunkcji i pokierowaniem do właściwych 
specjalistów mogących udzielić fachowej pomocy 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego semestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Wstęp do nauki o 
państwie i polityce   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

Celem nauczania jest zapoznanie studenta z 
pojęciami takimi, jak: państwo, prawo, polityka, 
państwo demokratyczne, pluralizm partyjny. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem E-biznes   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

1. Przedstawienie studentom możliwości prowadzenia 
działalności za pośrednictwem internetu 
 
2. Najnowsze metody reklamy w internecie 
 
3. Procesy i kierunki rozwoju społeczeństwa 
cyfrowego 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Bioklimatologia 
uzdrowiskowa 

Spa 
bioclimatology podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 6 brak 

1. zapoznanie z wpływem klimatu na człowieka 
 
2. zapoznanie ze sposobem formułowania oferty 
uzdrowiskowej pod kątem klimatycznym i pogodowym 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Celem lektoratu jest zapoznanie studentów z językiem 
biznesowym, użyciem języka biznesowego w 
codziennych sytuacjach ,posługiwanie się poprawnie 
gramatyką i słownictwem na dany temat.. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Metodyka pracy 
resocjalizacyjnej   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Znajomość zjawisk 
zaliczanych do 
problemów społecznych. 

Uświadomienie studentowi celu pracy 
resocjalizacyjnej tj. przywróceniu jednostce 
niedostosowanej społecznie możliwego do osiągnięcia 
dla niej poczucia normalności, 
 
,a więc umożliwienie jej włączenia się w nurt życia 
społecznego. 
 
 
 
 
 
 
 
Poznanie metod pracy resocjalizacyjnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Biomedyczne 
podstawy rozwoju i 
wychowania - 
Antropomotoryka   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 

brak wymagań 
wstępnych 

Celem przedmiotu jest  
 
opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu 
teorii motoryczności człowieka 
 
opanowanie wiedzy z zakresu kształtowania zdolności 
motorycznych człowieka 
 
 umiejętności testowania poziomu sprawności 
fizycznej i motorycznej oraz aktywności fizycznej osób 
w różnym wieku. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Biomedyczne 
podstawy rozwoju i 
wychowania - 
Antropomotoryka   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 

brak wymagań 
wstępnych 

Celem przedmiotu jest  
 
opanowanie podstawowych wiadomości z zakresu 
teorii motoryczności człowieka 
 
opanowanie wiedzy z zakresu kształtowania zdolności 
motorycznych człowieka 
 
 umiejętności testowania poziomu sprawności 
fizycznej i motorycznej oraz aktywności fizycznej osób 
w różnym wieku. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Metodyka pracy 
resocjalizacyjnej   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Znajomość zjawisk 
zaliczanych do 
problemów społecznych. 

 Poznanie przez studentów podstawowych metod 
pracy resocjalizacyjnej, oraz nabycie umiejetności 
posługiwania się stosownymi przepisami prawnymi. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Fizjologia 
człowieka 

The human being 
physiology podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

zapoznanie z mechanizmami czyności organizmu 
ludzkiego w stanie zdrowia w warunkach życia 
codziennego.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Język public 
relations 

Language of 
Public Relations podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 

kultura języka, pisemne 
formy dziennikarskie, 
PR 

umiejetność swobodnego operowania słowem 
mówionym i pisanym w oparciu o odpowiednio 
dobrane formy dziennikarskie i techniki PR,   

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Opanowanie i rozwijanie sprawności językowych, 
komunikacja, rozumienie, pisanie, czytanie na 
poziomie podstawowym 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Język angielski-
specjalistyczny 
informatyczny   specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone wcześniejsze 
przedmioty z języka 
angielskiego (lektorat) 
oraz z języka 
angielskiego 
specjalistycznego. 

- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie 
specjalistycznego i ogólnego języka angielskiego 
 
- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie pracy 
informatyka w języku angielskim 
 
- rozwijanie zaawansowanych umiejętności 
językowych w zakresie specjalistycznej odmiany 
języka angielskiego 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie w 
Logistyce 

Logistyka 
międzynarodowa 

International 
logistics specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

zaliczenie przedmiotu 
Logistyka 

1. Wyjaśnienie istoty i roli logistyki we współczesnej 
gospodarce światowej 
 
2. Prezentacja  uwarunkowań i celów polityki 
makrologistycznej w Europie 
 
3. Prezentacja istoty, metod i technik zarządzania 
logistycznego w procesie internacjonalizacji 
przedsiebiorstw 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Informatyka Computer science podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 5 BRAK 

Uczeń:  
 
• wypowiada się na temat czynności, wydarzeń 
uzależnionych od różnych warunków (If you…, I’ll…); 
 
• wypowiada opinie na temat hipotetycznych wydarzeń 
 
• wyraża przypuszczenia 
 
• formułuje problemy i udziela rad 
 
• prowadzi rozmowę, używając wyrażeń stosowanych 
przy opisywaniu dolegliwości i kupowaniu lekarstw  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Analiza dyskursu 
medialnego  

Analysis of media 
discourse podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

Znajomość 
podstawowych pojęć z 
zakresu komunikacji 
społecznej oraz 
znajomość warsztatu 
dziennikarskiego.  

Przeanalizowanie stanu badań prowadzonych nad 
dyskursem, poznanie rodzajów dyskursów i 
zrozumienie ich znaczenia w procesie komunikacji 
społecznej. 

2015 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Reklama w sieci   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 podstawy marketingu 

Przedstawienie studentom podstawowych zasad 
prowadzenia działań marketingowych w dobie 
społeczeństwa sieciowego.  
 
Komunikacja pomiędzy organizacją a jej otoczeniem w 
Wieku Informacji. 
 
Znaczenie reklamy w zarządzaniu współczesnym 
przedsiębiorstwem.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 2 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego sesmestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego semestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego semestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: 
Technologia 
informacyjna, 
Matematyka 

Przekazanie wiedzy na temat pojęć, koncepcji 
teoretycznych i problemów z zakresu metodologii i 
statystyki badań empirycznych w naukach społeczno-
ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w aspekcie 
statystyki indukcyjnej i losowości próby. 
 
Przekazanie wiedzy na temat różnych uogólniania 
wyników z próby losowej na populacje generalną, z 
naciskiem na testy statystyczne oraz ograniczenia 
związane z posługiwaniem się nimi. Omówienie pojęć 
związanych ze standaryzacją testów w wąskim i 
szerokim znaczeniu 
 
Lepsze zrozumienie problematyki metodologicznej w 
pracach własnych jak i krytyczna recepcja prac 
cudzych, w których wykorzystano metody statystyki 
indukcyjnej 
 
Uświadomienie etycznych i prawnych problemów i 
ograniczeń związanych z  prowadzeniem badań 
jakościowych i ilościowych, w szczególności ze 
stosowaniem metod statystyki  indukcyjnej w nauce i 
praktyce. 
 
Przedstawienie możliwości wykorzystania metod 
statystyki indukcyjnej w badaniach społecznych – w 
ekonomii i zarządzaniu , przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki ekonomicznej 
i zarządzania  
 
Uwrażliwienie na problemy etyczne i prawne związane 
z przeprowadzaniem badań jakościowych i 
ilościowych, w szczególności ze stosowaniem metod 
statystycznych w nauce i praktyce 
 
Przekazanie wiedzy na temat metod, technik i 
narzędzi badawczych z wykorzystaniem statystyki  
indukcyjnej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Wiedza o akwizycji 
i nauczaniu 
języków obcych 

Public 
administration kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 brak 

1. Zapoznanie studentów z teoriami przyswajania 
języka drugiego, uczenia się i nauczania języka 
obcego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Dziennikarstwa 4 brak 

1. Wyksztalcenie w studentach zdolnosci mowienia i 
komunikowania sie w jezyku obcym w srodowisku 
naturalnym 
 
2. Zapoznanie studentow ze slownictwem 
kierunkowym charakterystycznym dla ich kierunku 
 
3. Zapoznanie studetow z realiami i kultura krajow 
anglojezycznych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Systemy 
informacyjne w 
zarządzaniu 
kadrami 

Information 
systems in human 
resources 
management specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Technologie 
informacyjne,  
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

1. Rozszerzenie wiedzy w zakresie budowy, 
projektowania i eksploatacji systemów 
informatycznych zarządzania 
 
2. Poznanie zasad projektowania SI dla służby 
personalnej HR ( dot. fazy określania wymagań) w 
obszarze funkcji kadrowej 
 
3. Poznanie możliwości i zasad eksploatacji 
informatycznych systemów kadrowo-płacowych we 
wspomaganiu pracy służby personalnej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

1. Szczegółowe sformułowanie podstawowych 
założeń metodologicznych pracy magisterskiej 
 
2. Opracowanie rozdziału teoretycznego w pracy 
magisterskiej 
 
3. opracowanie narzedzi badawczych dla wybranych 
metod badań empirycznych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

1. Szczegółowe sformułowanie podstawowych 
założeń metodologicznych pracy magisterskiej 
 
2. Opracowanie rozdziału teoretycznego w pracy 
magisterskiej 
 
3. opracowanie narzedzi badawczych dla wybranych 
metod badań empirycznych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 2 brak 

1. Podstawowe pojęcia technologii informacyjnej. 
 
2. Nabycie umiejętności korzystania z pakietu 
OFFICE. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Etyka w 
zarządzaniu 

Ethics of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Umiejętność zrozumienia, że zarządzanie z 
ekonomicznego punktu widzenia zawiera w sobie 
szereg unormowanych przez tradycję, prawo i 
konstytucję elementów etycznych.   

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami 
rachunkowości finansowej, stanowiącej logiczny, 
pełny i zwarty system odzwierciedlający zasoby, 
źródła ich finansowania oraz działalność gospodarczą 
przedsiębiorstwa. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Sieci komputerowe 

Computer 
networks specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 5 

Zaliczenie kursu: 
Technologie sieciowe 

Celem wykładu jest wyjaśnienie podstawowych 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem i łączeniem 
sieci komputerowych. Następnie omawia się model 
warstwowy odniesiony do sieci Internet. W tej części 
wykładu dokładnie przedstawia się warstwę sieciową i 
transportową w Internecie 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Język angielski-
specjalistyczny 
informatyczny   specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 5 

Zaliczone wcześniejsze 
przedmioty z języka 
angielskiego (lektorat) 
oraz z języka 
angielskiego 
specjalistycznego 

- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie 
specjalistycznego i ogólnego języka angielskiego 
 
- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie pracy 
informatyka w języku angielskim 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 BRAK 

Studenci potrafią wyrażać przyszłość za pomocą 
różnych struktur gramatycznych; mówić o 
doświadczeniu za pomocą czasu Present Perfect; 
potrafią wytłumaczyć drogę 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 2 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego sesmestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Statystyka opisowa 

Descriptive 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: 
Technologia 
informacyjna, 
Matematyka 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Praktyka 
pedagogiczna II   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

Metodyka nauczania 
języka angielskiego rok 
2, praktyka 
pedagogiczna I 

1. Zapoznanie studenta z warunkami  i środowiskem 
pracy. 
 
2. Weryfikacja i wykorzystanie w praktyce wiedzy 
teoretycznej związanej z nauczaniem. 
 
3. Rozwijanie umiejętności merytorycznych 
niezbędnych do wykonywania zawodu nauczyciela. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Systemy 
motywowania 
pracowników 

Employees 
motivation 
systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

1. Dostarczenie wiedzy dotyczącej zasad 
projektowania systemów motywowania. 
 
2. Dostarczenie wiedzy dotyczącej zasad 
kształtowania motywacji i zaangażowania 
pracowników. 
 
3. Dostarczenie wiedzy dotyczącej pożądanych 
komptetencji kadry kierowniczej w zakresie 
motywowania pracowników. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Metodologia badań 
społeczno - 
ekonomicznych 

Methodology of 
social-economic 
research podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Ukończone studia co 
najmniej na poziomie 
licencjackim 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego 

Teaching 
methodology of 
English specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

Metodyka nauczania 
języka angielskiego rok 
2 

1.  Zaprezentowanie i omówienie pojęć i zjawisk 
niezbędnych do przygotowania studenta do pracy w 
charakterze nauczyciela języka angielskiego.  



 
 

 

207 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Metodologia pracy 
naukowej   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Ukończone studia co 
najmniej na poziomie 
licencjackim 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii pracy naukowej i badań empirycznych w 
naukach społeczno-ekonomicznych, w tym w 
zarządzaniu, w aspekcie statystycznym. Udział w 
zajęciach powinien pozwolić na lepsze zrozumienie 
problematyki metodologicznej w pracach własnych jak 
i krytyczną recepcję prac cudzych, w których 
wykorzystano metody statystyczne. Zajęcia mają 
również uświadomić etyczne problemy i ograniczenia 
w prowadzeniu badań z punktu widzenia 
statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - gramatyka 
praktyczna   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 

PNJA gramatyka 
praktyczna rok 1 

1. Pogłębienie i utrwalenie znajomości praktycznych 
aspektów gramatyki języka angielskiego u studentów, 
ze szczególnym uwzględnieniem wymogów 
merytorycznych stawianych przyszłym nauczycielom 
języka angielskiego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Metodologia pracy 
naukowej   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Ukończone studia co 
najmniej na poziomie 
licencjackim 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii pracy naukowej i badań empirycznych w 
naukach społeczno-ekonomicznych, w tym w 
zarządzaniu, w aspekcie statystycznym. Udział w 
zajęciach powinien pozwolić na lepsze zrozumienie 
problematyki metodologicznej w pracach własnych jak 
i krytyczną recepcję prac cudzych, w których 
wykorzystano metody statystyczne. Zajęcia mają 
również uświadomić etyczne problemy i ograniczenia 
w prowadzeniu badań z punktu widzenia 
statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Metodologia pracy 
naukowej   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Ukończone studia co 
najmniej na poziomie 
licencjackim 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii pracy naukowej i badań empirycznych w 
naukach społeczno-ekonomicznych, w tym w 
zarządzaniu, w aspekcie statystycznym. Udział w 
zajęciach powinien pozwolić na lepsze zrozumienie 
problematyki metodologicznej w pracach własnych jak 
i krytyczną recepcję prac cudzych, w których 
wykorzystano metody statystyczne. Zajęcia mają 
również uświadomić etyczne problemy i ograniczenia 
w prowadzeniu badań z punktu widzenia 
statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Metodologia pracy 
naukowej   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Ukończone studia co 
najmniej na poziomie 
licencjackim 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii pracy naukowej i badań empirycznych w 
naukach społeczno-ekonomicznych i 
humanistycznych, w tym w zarządzaniu, 
dziennikarstwie i komunikacji społecznej, w aspekcie 
teoretycznym i empirycznym, w tym statystycznym. 
Udział w zajęciach powinien pozwolić na lepsze 
zrozumienie problematyki metodologicznej w pracach 
własnych jak i krytyczną recepcję prac cudzych, w 
których wykorzystano metody statystyczne. Zajęcia 
mają również uświadomić etyczne problemy i 
ograniczenia w prowadzeniu badań z punktu widzenia 
statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Metodologia pracy 
naukowej   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Ukończone studia co 
najmniej na poziomie 
licencjackim 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii pracy naukowej i badań empirycznych w 
naukach społeczno-ekonomicznych, w tym w 
zarządzaniu, turystyce i rekreacji w aspekcie 
teoretycznym, empirycznym, w tym statystycznym. 
Udział w zajęciach powinien pozwolić na lepsze 
zrozumienie problematyki metodologicznej w pracach 
własnych jak i krytyczną recepcję prac cudzych, w 
których wykorzystano metody statystyczne. Zajęcia 
mają również uświadomić etyczne problemy i 
ograniczenia w prowadzeniu badań z punktu widzenia 
statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Metodyka 
nauczania języka 
angielskiego 

Teaching 
methodology of 
English specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

1. Przygotowanie studenta do pracy w charakterze 
nauczyciela języka angielskiego 
 
2. Zaznajomienie studenta z metodami i technikami 
pracy nauczyciela 
 
3. Wprowadzenie podstawowych terminów 
metodycznych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Sztuczna 
inteligencja 

Artificial 
intelligence kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 5 

Analiza matematyczna i 
algebra liniowa; 
Matematyka dyskretna 

1. Zapoznanie słuchaczy z pojęciem i podstawowymi 
problemami sztucznej inteligencji oraz jej znaczeniem 
w informatyce. 
 
2. Ukazanie sztucznej inteligencji jako dyscypliny, 
której wyniki umożliwiają wspomaganie lub 
automatyzację czynności umysłu i zmysłów człowieka. 
 
3.Wyjaśnienie wybranych zagadnień sztucznej 
inteligencji. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

1.Kształcenie umiejętności językowych przy 
wykorzystaniu posiadanych umiejętności uzyskanych 
na poziomie B1. 
 
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się dla 
potrzeb zawodowych, towarzyskich i naukowych. 
 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
3.  Systematyzowanie wiedzy; 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1.Kształcenie umiejętności językowych przy 
wykorzystaniu posiadanych umiejętności uzyskanych 
na poziomie B1. 
 
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się dla 
potrzeb zawodowych, towarzyskich i naukowych. 
 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
3.  Systematyzowanie wiedzy; 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Planowanie i 
prognozowanie 
międzynarodowe   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 5 brak  

1. Przekazanie studentom wiedzy teoretycznej z 
zakresu prognozowaniai planowania 
międzynarodowego: definicje, klasyfikacje, metody 
prognozowania i planowania– w połączeniu z 
prowadzeniem polityki zagranicznej oraz 
analizowaniem bieżących stanów środowiska 
międzynarodowego.  
 
2. Nauczenie studentów korzystania z wybranych 
narzędzi prognostyki międzynarodowej oraz 
zarządzania strategicznego tak, aby mogli oni 
samodzielnie opracowywać prognozy i strategie w 
ramach nauki o stosunkach międzynarodowych.  
 
3. Nabycie przez studentów umiejętności krytycznej 
oceny prognoz dostępnych w literaturze przedmiotu 
oraz w mediach masowych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 5 brak 

1. Podstawowe pojęcia technologii informacyjnej. 
 
2. Nabycie umiejętności korzystania z pakietu 
OFFICE. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Socjologia ogólna General sociology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
naukowym sposobem identyfikowania i wyjaśniania 
zjawisk społecznych. Rozumienie zmian w otoczeniu 
społecznym, wyjaśnianie tych procesów jak i 
prognozowanie wymaga znajomości podstawowych 
pojęć jakimi posługują się nauki społeczne. Aby móc 
w sposób pełny i systematyczny opisywać 
rzeczywistość społeczną w jej wymiarach 
(gospodarczych, instytucjonalnych, kulturowych itd.) 
student powinien poznać podstawy metodologii nauk 
społecznych jakie zostały wypracowane m.in. przez 
socjologię. Uchwycenie różnicy pomiędzy sposobami 
poznawania rzeczywistości w naukach formalnych i 
społecznych jest punktem wyjścia do samodzielnego i 
krytycznego wyjaśniania obserwowanych procesów 
społecznych. Głównym zadaniem prowadzącego 
przedmiot jest przekazanie wiedzy na temat 
standardów poznania socjologicznego. Student 
powinien zatem nabyć umiejętność zaplanowania 
badań własnych w zakresie nauk społecznych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
konfliktów 
interpersonalnych 
w zespołach 
pracowniczych   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 1 

Wstęp do psychologii, 
Socjologia 

Przedstawienie problematyki konfliktów 
interpersonalnych i grupowych; 
 
Zapoznanie studentów z psychologicznymi i 
socjologicznymi uwarunkowaniami powstawania 
konfliktów; 
 
Zapoznanie studentów z problematyką rozwiązywania 
konfliktów w grupach pracowniczych, wykorzystaniem 
technik prowadzenia dialogu i łagodzenia skutków 
konfliktów. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Język angielski-
specjalistyczny 
informatyczny   specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone wcześniejsze 
przedmioty z języka 
angielskiego (lektorat) 
oraz z języka 
angielskiego 
specjalistycznego. 

- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie 
specjalistycznego i ogólnego języka angielskiego 
 
- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie pracy 
informatyka w języku angielskim 
 
- rozwijanie zaawansowanych umiejętności 
językowych w zakresie specjalistycznej odmiany 
języka angielskiego 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Polityka 
zagraniczna Polski   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

Historia stosunków 
międzynarodowych, 
Międzynarodowe 
stosunki polityczne 

1. Zapoznanie studentów z wewnętrznymi i 
zewnętrznymi uwarunkowaniami polityki zagranicznej 
Polski po 1989 roku 
 
2. Ukazanie miejsca i roli Polski we współczesnych 
stosunkach międzynarodowych w skali globalnej i 
regionalnej 
 
3. Analiza priorytetów i podstawowych kierunków 
polityki zagranicznej Polski po 1989 roku 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Organizacja i 
technika służby 
zagranicznej   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

międzynarodowe 
stosunki polityczne, 
historia stosunków 
międzynarodowych 

1. Zapoznanie studentów z organizacją słuźb 
zagranicznych w Polsce i na świecie 
 
2. Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami 
protokołu dyplomatycznego jako techniki służby 
zagranicznej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Finanse Finances podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

podstawowe 
wiadomości z zakresu 
Mikroekonomii 

pokazanie zjawisk i procesów związanych z 
powstawaniem, gromadzeniem i rozdysponowaniem  
środków pieniężnych w gospodarce 
 
wskazanie na podstawowe determinanty decyzji 
fiskalnych i monetarnych władz publicznych i ich 
wpływu na efektywność podstawowych mierników 
makroekonomicznych 
 
zaprezentowanie technik i narzędzi oceny systemu 
finansowego państwa i wzajemnych relacji pomiędzy 
jego ogniwami z kontekście kształtowania wzrostu i 
rozwoju społeczno-gospodarczego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Wprowadzenie do 
biznesu, prawa i 
ekonomii dla 
tłumaczy   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 Brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami z biznesu, prawa i ekonomii 
 
2. Zapoznanie studentów z terminologią biznesową, 
prawno-prawniczą oraz ekonomiczną w języku 
angielskim 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 BRAK 

Studenci potrafią wyrażać przyszłość za pomocą 
różnych struktur gramatycznych; mówić o 
doświadczeniu za pomocą czasu Present Perfect; 
potrafią wytłumaczyć drogę 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego semestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: z 
pierwszego semestru 
studiów II stopnia 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Statystyka opisowa 

Descriptive 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: 
Technologia 
informacyjna, 
Matematyka 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Podstawy zarządzania, 
Nauka o organizacji,  

Przedstawienie nowych trendów i kierunków 
pojawiających sie w nauce o organizacji. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Zarządzanie Management podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 3 brak 

-przyswojenie podstawowych pojęć z zakresu 
organizacji i zarządzania 
 
- przekazanie wiedzy na temat podstawowych funkcji 
zarzadząnia 
 
-poznanie nowych koncepcji zarzadząnia  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Metodologia pracy 
naukowej   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Socjologia ogólna 

Celem zajęć wykładowych jest zapoznanie studentów 
z problematyką uprawiania nauki, budowania teorii i 
sposobami naukowych weryfikacji hipotez; 
 
Zapoznanie z istotą i sensem korzystania z wiedzy 
metodologicznej w naukowym poznawaniu 
rzeczywistości, rozumienie zasad postępowania 
badawczego; 
 
Poznanie możliwych sposobów wykorzystania wiedzy 
metodologicznej do projektowania własnych prac 
badawczych, nabycie podstawowych umiejętności 
weryfikacji i oceny poprawności metodologicznej 
badań naukowych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Seminaria 
tematyczne 2   specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 6 brak 

Nabycie podstawowych umiejętności wyszukiwania i 
korzystania z opracowań i literatury technicznej. 
 
Nabycie podstawowych umiejętności samodzielnej 
analizy praktycznych rozwiązań z zakresu informatyki. 
 
Nabycie wiedzy dotyczącej przykładowych rozwiązań 
problemów z zakresu informatyki. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Język hiszpański - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

Spanish - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

-potrafi użyć formy hay, 
 
-odmienia czasowniki nieregularne w czasie 
teraźniejszym 
 
Udzielanie wskazówek aby dojść do określonego 
miejsca. 
 
Pytanie o godzinę 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Język hiszpański - 
Egzamin 

Foreign Language 
(Spanish) - exam do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

-potrafi posłużyc się czasem przeszłym  Preterito 
Perfecto de Indicativo 
 
-odmienia czasowniki nieregularne w czasie Preterito 
Perfecto 
 
Zna zastosowanie przyimków A, DE, EN. 
 
Potrafi nazwać napoje i potrawy 
 
Może zamówić obiad w restauracji 
 
Zna konstrukcję tener que + bezokolicznik 
 
Potrafi stopniować przymiotniki i przysłowki 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 2 

znajomość języka na 
poziomie B1 

Opanowanie  i rozwijanie sprawności językowych; 
komunikacja, rozumienie, pisanie, czytanie, na 
poziomie podstawowym 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Język angielski-
specjalistyczny 
informatyczny   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone wcześniejsze 
przedmioty z języka 
angielskiego (lektorat) 
oraz z języka 
angielskiego 
specjalistycznego. 

- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie 
specjalistycznego i ogólnego języka angielskiego 
 
- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie pracy 
informatyka w języku angielskim 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Język angielski-
specjalistyczny 
informatyczny   specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 5 

Zaliczone wcześniejsze 
przedmioty z języka 
angielskiego (lektorat) 
oraz z języka 
angielskiego 
specjalistycznego. 

- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie 
specjalistycznego i ogólnego języka angielskiego 
 
- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie pracy 
informatyka w języku angielskim 
 
- rozwijanie zaawansowanych umiejętności 
językowych w zakresie specjalistycznej odmiany 
języka angielskiego 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Język angielski-
specjalistyczny 
informatyczny   specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone wcześniejsze 
przedmioty z języka 
angielskiego (lektorat) 
oraz z języka 
angielskiego 
specjalistycznego. 

- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie 
specjalistycznego i ogólnego języka angielskiego 
 
- dalsze doskonalenie kompetencji w zakresie pracy 
informatyka w języku angielskim 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Statystyka opisowa 

Descriptive 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: 
Technologia 
informacyjna, 
Matematyka 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Metodologia badań 
społeczno - 
ekonomicznych 

Methodology of 
social-economic 
research podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Ukończone studia co 
najmniej na poziomie 
licencjackim 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Administracja 
publiczna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Studenci potrafią rozpoznawać i stosować reguły 
związane z rzeczownikami policzalnymi i 
niepoliczalnymi; potrafią wyrażać plany na przyszłość: 
potrafią porównywać i stopniować przymiotniki 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Analiza dyskursu 
medialnego  

Analysis of media 
discourse podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

Znajomość 
podstawowych pojęć z 
zakresu komunikacji 
społecznej oraz 
znajomość warsztatu 
dziennikarskiego.  

Przeanalizowanie stanu badań prowadzonych nad 
dyskursem, poznanie rodzajów dyskursów i 
zrozumienie ich znaczenia w procesie komunikacji 
społecznej. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Metodologia pracy 
naukowej   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Ukończone studia co 
najmniej na poziomie 
licencjackim 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii pracy naukowej i badań empirycznych w 
naukach społeczno-ekonomicznych, w tym w 
zarządzaniu, w aspekcie statystycznym. Udział w 
zajęciach powinien pozwolić na lepsze zrozumienie 
problematyki metodologicznej w pracach własnych jak 
i krytyczną recepcję prac cudzych, w których 
wykorzystano metody statystyczne. Zajęcia mają 
również uświadomić etyczne problemy i ograniczenia 
w prowadzeniu badań z punktu widzenia 
statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Metodologia pracy 
naukowej   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Ukończone studia co 
najmniej na poziomie 
licencjackim 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii pracy naukowej i badań empirycznych w 
naukach społeczno-ekonomicznych, w tym w 
zarządzaniu, w aspekcie statystycznym. Udział w 
zajęciach powinien pozwolić na lepsze zrozumienie 
problematyki metodologicznej w pracach własnych jak 
i krytyczną recepcję prac cudzych, w których 
wykorzystano metody statystyczne. Zajęcia mają 
również uświadomić etyczne problemy i ograniczenia 
w prowadzeniu badań z punktu widzenia 
statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Wprowadzenie do 
inżynierii 
komputerowej 

Introduction to 
computer 
engineering podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 Brak 

1. Zapoznanie studentów z budową systemu 
komputerowego 
 
2. Zapoznanie studentów z organizacją systemu 
komputerowego i jego architekturą 
 
3. Zapoznanie studentów z rolą i właściwościami 
poszczególnych komponentów układu 
komputerowego 
 
4. Zapoznanie studentów z budową i zasadą działania 
urządzeń peryferyjnych 
 
5. Zapoznanie studentów  z algebrą Boole'a 
 
6. Zapoznanie studentów z operacjami na funkcjach 
logicznych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Komunikowanie w 
dyplomacji   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 5 

międzynarodowe 
stosunki polityczne, 
organizacja służb 
zagranicznych 

1. Zapoznanie studentów z pojęciem korespondencji 
dyplomatycznej, jej zakresem podmiotowym i 
przedmiotowym oraz formą i stylem 
 
2. Zapoznanie studentów z procedurami 
komunikowania w dyplomacji 
 
3. Zaznajomienie studentów z różnymi rodzajami pism 
dyplomatycznych i ich zastosowaniem w praktyce 
dyplomatycznej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

znajomość jezyka na 
poziomie 
średniozaawansowanym 

Opanowanie i rozwijanie sprawności językowych; 
komunikacja, rozumienie, pisanie , czytanie na 
poziomie zaawansowanym. Opanowanie podstaw 
komunikacji w jargonie biznesu turystycznego, 
opanowanie słownictwa charakterystycznego w 
turystyce i rekreacji.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Socjologia Sociology 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 

znajomość wiedzy z 
przedmiotu: 
Wprowadzenia do 
socjologii. 

1. Poznanie podstawowych terminów i pojęć 
socjologicznej konceptualizacji świata. Socjologia jako 
jedna z nauk społecznych.Wewnętrzne zróżnicowanie 
socjologii. 
 
2. Poznanie wielowymiarowości sytuacji 
społecznych.Zmiana społeczna-rozwój i postęp. 
 
3.Poznanie rozumienia płynnej nowoczesności jako 
wyznacznika współczesnego społeczeństwa. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Marketing 
międzynarodowy 

International 
marketing podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 

makroekonomia, 
mikroekonomia, 
marketing 

- przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu 
problematyki marketingu w procesach 
umiędzynarodowienia tej działalności; 
 
- wskazanie możliwości aplikacji instrumentów 
marketingu w skali międzynarodowej/globalnej; 
 
- przekazanie wiedzy o skutecznym konkurowaniu na 
rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu 
instrumentów marketingu. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Badania 
marketingowe 

Marketing 
Research podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

podstawy marketingu, 
podstawy zarządzania 

1. rozbudowanie świadomości badawczej studentów z 
zakresu funkcjonowania rynku konsumentów; 
 
2. wskazanie wazności informacji marketingowych (i 
rynkowych) w procesie formułowania problemów 
decyzyjnych firmy i ich rozwiązywania przez  
 
    menedżerów; 
 
3. przygotowanie do samodzielnego przeprowadzenia 
badań marketingowych oraz przygotowania raportów z 
tych badań: 
 
 
 
3. przygotowanie do samodzielnego przeprowadzania 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

badań marketingowych oraz przygotowywania raportw 
z tych badań. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Etyka 
dyplomatyczna   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 5 

Prawo międzynarodowe 
publiczne, 
Międzynarodowe 
stosunki polityczne, 
Historia stosunków 
międzynarodowych 

1. Wskazanie studentom na relacje zachodzące 
między etyką a polityką i dyplomacją 
 
2. Zapoznanie studentów z problematyką etycznych 
dylematów w zawodzie dyplomaty 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna Dydaktyka ogólna    podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 

Teoretyczne podstawy 
kształcenia 

Podstawowym celem wykładu jest wprowadzenie 
studentów w problematykę dydaktyki jako teorii 
uczenia się i nauczania.  
 
Studenci powinni poznać podstawowe prawidłowości 
pedagogiczne i psychologiczne organizacji procesu 
kształcenia.  
 
Zdobycie takiej wiedzy powinno ułatwić studentom 
przygotowanie się do roli nauczyciela w szkołach. 
 
Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z pojęciami 
z zakresu współczesnej dydaktyki w kontekście 
edukacji i nauk o niej.  
 
Projektowanie sytuacji dydaktycznych występujacych 
we współczesnej szkole.  
 
Dokonywanie wnikliwej analizy problemów 
dydaktyczno-wychowawczych wystepujących w 
praktyce szkolnej i wskazywanie na efektywne formy, 
metody,środki ich rozwiązywania. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Ekologia i ochrona 
środowiska 

Ecology and 
environment 
protection 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 3 brak 

Student: 
 
Zapoznaje się z podstawową wiedzę dotyczącą 
ekologii, ochrony środowiska i przyrody, 
 
Potrafi analizować i oceniać odkształcenia środowiska 
oraz w miarę możliwości przeciwdziałać ich skutkom,  
 
Potrafi wziąć odpowiedzialność za środowisko, w 
którym żyje, rozsądnie i etycznie korzysta ze 
środowiska, 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Ekologia i ochrona 
środowiska 

Ecology and 
environment 
protection 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 1 brak 

Student: 
 
Zapoznaje się z podstawową wiedzę dotyczącą 
ekologii, ochrony środowiska i przyrody, 
 
Potrafi analizować i oceniać odkształcenia środowiska 
oraz w miarę możliwości przeciwdziałać ich skutkom,  
 
Potrafi wziąć odpowiedzialność za środowisko, w 
którym żyje, rozsądnie i etycznie korzysta ze 
środowiska, 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy 
dydaktyki 
specjalnej   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 

dydaktyka ogólna /teoria 
kształcenia 

1. Zapoznanie studentów z teoretycznymi podstawami 
pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych; 
 
2.Rozwijanie orientacji w zakresie praktycznych 
możliwości w tym zakresie. 
 
3.Rozumienie zasad wielospecjalistycznej diagnozy i 
prognozy dziecka ze specjalnymi potrzebami. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Celem wykładów jest przedstawienie i omówienie 
podstawowych instytucji i zagadnień prawnych, w tym 
o charakterze ogólnym, jak też  szczegółowym - 
między innymi z zakresu prawa cywilnego oraz 
karnego.  
 
2. Dodatkowo w ramach wykładu omówione zostaną 
podstawowe źródła prawa obowiązujące w systemie 
prawa polskiego jak też Unii Europejskiej,       
 
oraz zasady stosowania wykładni prawa i likwidowania 
tzw. „luk w prawie”.  
 
3. W ramach wykładu zostaną także omówione 
najważniejsze zawody prawnicze, a także ogólne 
zasady funkcjonowania Sądów  
 
i Prokuratury w RP.    
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Ochrona własności 
intelektualnej 

Protection of 
Intelectual Propery podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Celem wykładów jest przedstawienie podstawowych 
instytucji i zagadnień związanych z cywilnoprawną i 
karnoprawną ochroną własności  
 
intelektualnej rozumianej szeroko – a więc zarówno w 
zakresie praw autorskich i praw pokrewnych, jak też w 
kontekście prawa własności przemysłowej i 
zwalczania nieuczciwej konkurencji. W ramach 
wykładu omówione zostaną także formy powstania 
ochrony w prawie autorskim i prawie własności 
przemysłowej, przyczyny „wyczerpania własności 
intelektualnej” oraz ogólne zasady korzystania z praw 
własności intelektualnej i przeniesienia tych praw na 
inne osoby bądź podmioty.   

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Zdobycie przez studentów kompetencji językowych w 
zakresie komunikacji w sytuacjach typowych dla życia 
codziennego oraz środowiska pracy. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Zdobycie przez studentów kompetencji językowych w 
zakresie komunikacji w sytuacjach typowych dla życia 
codziennego oraz środowiska pracy. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
ekonomiczna 

Economic 
psychology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

podstawowa wiedza z 
zakresu psychologii 
ogólnej  

Celem programu jest poszerzanie wiedzy z zakresu 
teoretycznych zagadnień z psychologii ekonomicznej 
oraz jej praktycznych rozstrzygnięć. Kurs ma na celu 
zainteresowanie studentów omawianymi problemami, 
wzbudzanie refleksji 
 
oraz pobudzanie do projektowania badań w tym 
obszarze nauki.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Zdobycie przez studentów kompetencji językowych w 
zakresie komunikacji w sytuacjach typowych dla życia 
codziennego oraz środowiska pracy. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Teoretyczne 
podstawy 
wychowania   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z teoriami funkcjonującymi w różnych 
kierunkach wychowania.Podstawowa wiedza 
pedagogiczna powinna ułatwić systematyczne studia, 
poszerzenie i uzupełnianie ich na 
 
wszystkich przedmiotach- podstawowych i 
pomocniczych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Wstęp do 
językoznawstwa   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 Brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami językoznawstwa oraz metodologiami 
badań stosowanymi w różnych dziedzinach 
językoznawczych 
 
2. Zapoznanie studentów z podstawową terminologią 
językoznawczą w języku angielskim 
 
3. Uświadomienie studentom roli języka w procesie 
komunikacji międzyludzkiej 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Projektowanie 
systemów baz 
danych 

Designing of data 
bases systems kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 5 Bazy danych 

przekazanie studentom wiedzy z projektowania 
relacyjnych baz danych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Projektowanie 
systemów baz 
danych 

Designing of data 
bases systems kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 5 Bazy danych 

przekazanie studentom wiedzy z projektowania 
relacyjnych baz danych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

 - student powinien praktycznie posługiwać się 
prostym językiem (mówienie, rozumienie, czytanie, 
pisanie, umiejętność konwersacji, 
 
 - student powinien potrafić korzystać z różnych źródeł 
informacji  
 
 - student powinien potrafić rozwiązywać proste 
problemy, 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Turystyka 
Międzynarodowa Historia kultury   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Podstawowa wiedza o 
uwarunkowaniach i 
kierunkach rozwoju 
kultury w przekroju 
historycznym, przede 
wszystkim na gruncie 
europejskim.  

1. Zapoznanie studentów z bogactwem i 
różnorodnością zjawisk kulturowych oraz rolą kultury 
w życiu społeczeństw i jednostek, także  w kontekście 
jej powiązań z różnymi formami ludzkiej aktywności; 
 
2. Przybliżenie najważniejszych etapów rozwoju i 
osiągnięć ludzkości w zakresie dóbr i wartości kultury 
w przekroju historycznym; 
 
3. Pokazanie zależności i przenikania się wpływów 
kulturowych, kształtujących ich specyfikę,  atrakcyjną  
także dla potrzeb turystycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Podstawy 
zarządzania 

Basics of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

a/zapoznanie studentów z podstawami nauki o 
zarządzaniu w instytucjach / w organizacjach/, 
 
b/przedstawienie współczesnych koncepcji 
zarządzania, 
 
c/scharakteryzowanie podstaw teorii i praktyki 
zarządzania w ujęciu funkcjonalnym. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Etyka zarządzania   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Przybliżyć cele pojęcia i metody etyki w 
zarządzaniu, 2. Uczyć umiejętności formułowania i 
przestrzegania standardów etycznych w firmach i 
instytucjach oraz szeroko pojętym zarządzaniu, 3. Ma 
umożliwić studentom praktyczne zastosowanie etyki w 
sferze zarządzania oraz biznesu.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zachowania 
organizacyjne 

Organizational 
behaviours podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

Podstawowa wiedza z 
zakresu zarządzania 
organizacją 

Istota zachowań organizacyjnych, zachowania 
jednostkowe i grupowe w organizacji. Zachowania 
międzyorganizacyjne – podstawowe relacje z 
otoczeniem: konkurencja, integracja. Przywództwo, 
style kierowania i profil kompetencji współczesnego 
menedżera. Procesy komunikowania i negocjacji w 
organizacjach. Kultura organizacyjna i etyka 
zachowań organizacyjnych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Seminaria 
tematyczne 2   specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 5 brak 

Nabycie podstawowych umiejętności wyszukiwania i 
korzystania z opracowań i literatury technicznej. 
 
Nabycie podstawowych umiejętności samodzielnej 
analizy praktycznych rozwiązań z zakresu informatyki. 
 
Nabycie wiedzy dotyczącej przykładowych rozwiązań 
informatycznych problemów związanych z grafiką 
komputerową.. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Wprowadzenie do 
pedagogiki   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1.Ukazanie studentom genezy, rozwoju i głównej 
problematyki pedagogiki. 
 
2.Celem prowadzonego przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z teoriami funkcjonującymi w różnych 
kierunkach wychowania oraz wykształcenie własnego 
poglądu na sens i warunki wychowania. 
 
3. Zapoznanie słuchaczy z diagnozą pedagogiczną, 
formami, metodami badań.  
 
4.Ukazanie podstawowego charakteru  przedmiotu 
poprzez poszukiwanie zakorzenienia merytorycznego i 
metodologicznego w szeroko rozumianej 
humanistyce. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

podstawowa wiedza z 
zakresu zarządzania 
organizacją 

Celep przedmiotu jest wyposażenie studentów w 
kanon usystematyzowanej wiedzy na temat 
klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w prostych sytuacjach życia codziennego, 
towarzyskich i  zawodowych  
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w prostych sytuacjach życia codziennego, 
towarzyskich i zawodowych 
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA - słownictwo   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 Brak 

1. Doskonalenie kompetencji językowej w zakresie 
słownictwa angielskiego. 
 
2. Dalszy rozwój zasobów leksykalnych studentów. 
 
3. Wypracowanie samodzielnych metod nauki 
słownictwa. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - gramatyka 
praktyczna   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 Brak 

1. Doskonalenie kompetencji językowej w zakresie 
gramatyki praktycznej języka angielskiego. 
 
2. Dalszy rozwój zasobów gramatycznych studentów. 
 
3. Wypracowanie samodzielnych metod nauki 
gramatyka praktycznej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Twórcze 
rozwiązywanie 
problemów 

Creative problem 
solving podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowym 
przedmiotem zainteresowań psychologii twórczości. 
 
2. Opisanie kreatywnych sposobów podejścia, 
rozumienia i  rozwiązwania pojawiających się zadań i 
problemów.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Trening 
umiejętności 
kierowniczych 

Training in 
managerial skills podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz 
praktycznej związanej z umiejętnosciami i 
kompetencjami osoby zarządzającej  
 
2. Wytrenowanie umiejętności skutecznego i 
efektywnego zarządzania grupą w organizacji 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Twórcze 
rozwiązywanie 
problemów 

Creative problem 
solving podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami twórczego rozwiązywania problemów 
 
2. Ćwiczenie umiejętności rozwiazywania problemów 
w twórczy sposób 
 
3. Umiejętność analizy danych i faktów 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

1.Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
2. Systematyzowanie wiedzy; 
 
3. Doskonalenie i dalszy rozwój sprawności 
językowych z naciskiem na tworzenie prostych 
tekstów ustnych i pisemnych; 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1.Zapoznanie studentów z różnorodnymi strukturami 
leksykalno-gramatycznymi, formułowanie wypowiedzi 
poprawnych pod względem fonetycznym, 
ortograficznym i leksykalnym  
 
2.Konstruowanie różnych form wypowiedzi ustnych, 
przekazywanie komunikatu, kończenie rozmowy, 
zasady prezentacji pisemnych, ankiety, prosty list 
formalny. 
 
3.Poznanie realiów Austrii,Niemiec,wybranych 
zakątków świata 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Celem lektoratu jest zapoznanie studentów z 
podstawowym użyciem języka angielskiego w 
codziennych sytuacjach - szukanie pracy, kawiarnia, 
zwroty grzecznościowe, pytania o drogę itp. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Makroekonomia Macroeconomics podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Zaznajomienie studentów z zagadnieniami i 
modelami makroekonomicznymi. 
 
2. Przedstawienie i wytłumaczenie kluczowych 
procesów i relacji zachodzących w skali 
makroekonomicznej. 
 
3. Analiza modeli makroekonomicznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 podstawy zarządzania 

1. Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu 
przedmiotu 
 
2. Zapoznanie z klasycznymi i współczesnymi 
koncepcjami zarządzania  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
ekonomiczna 

Economic 
psychology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

podstawowa wiedza z 
zakresu psychologii 
ogólnej  

Program kierowany jest do osób, które chcą bądź są 
zobowiązane poszerzać wiedzę z zakresu 
teoretycznych rozważań na temat najważniejszych 
zagadnień z psychologii ekonomicznej i praktycznych 
ich rozstrzygnięć. Oferowany kurs ma  na celu 
poszerzenie wiedzy słuchaczy, zainteresowanie 
omawianymi problemami, wzbudzanie refleksji, 
doskonalenie umiejętności operowania pojęciami 
psychologicznymi do opisu badanej rzeczywistości. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Systemy 
operacyjne Operating systems podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 4 brak 

Kurs przedstawia rolę i zasadę działania systemów 
operacyjnych.  
 
Omawiane są podstawowe zadania systemu: 
szeregowanie  
 
procesów, zarządzanie pamięcią i wejściem-wyjściem.  
 
Przedstawione są równieS zagadnienia 
implementacyjne (w tym  
 
konstrukcja systemu plików) oraz podstawy 
przetwarzania  
 
współbieSnego. Praktyczna część kursu obejmuje 
korzystanie  
 
z systemu UNIX/Linux, zarówno na poziomie powłoki,  
jak i na  
 
poziomie programisty systemowego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie w 
Hotelarstwie i 
Gastronomii 

Projektowanie i 
wyposażanie 
obiektów 
hotelowych 

Designing and 
equipping hotel 
objects specjalizacyjny                  

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 

Gospodarowanie 
zasobami turystycznymi, 
Zagospodarowanie 
turystyczne i 
rekreacyjne 

Zapoznanie studentów z rolą jakie pełnią obiekty 
hotelarskie na rynku turystycznym w ujęciu 
historycznym. Wskazanie im uwarunkowań 
funkcjonowania hoteli wynikających z zasad 
gospodarki rynkowej i zrównoważonego rozwoju. 
Przekazanie studentom zasad programowania i 
projektowania obiektów hotelarskich z 
uwzględnieniem nowych tendencji w turystyce. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Podstawy 
zarządzania 

Basics of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

a/zapoznanie studentów z podstawami nauki o 
zarządzaniu w instytucjach / w organizacjach/, 
 
b/przedstawienie współczesnych koncepcji 
zarządzania, 
 
c/scharakteryzowanie podstaw teorii i praktyki 
zarządzania w ujęciu funkcjonalnym. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 mikroekonomia 

1. Przekazanie wiedzy na temat organizacji i 
funkcjonowania ksiąg rachunkowych 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia ksiąg 
rachunkowych  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Etyka zarządzania   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Przybliżyć cele pojęcia i metody etyki w 
zarządzaniu, 2. Uczyć umiejętności formułowania i 
przestrzegania standardów etycznych w firmach i 
instytucjach oraz szeroko pojętym zarządzaniu, 3. Ma 
umożliwić studentom praktyczne zastosowanie etyki w 
sferze zarządzania oraz biznesu.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Umiejętności 
kierownicze Managerial skills podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

1. Zdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz 
praktycznej związanej z umiejętnościami i 
kompetencjami osoby zarządzającej zepołem 
pracowniczym 
 
2. Wytrenowanie umiejętności skutecznego i 
efektywnego zarządzania grupą w organizacji 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Żywienie w 
turystyce i rekreacji 

Feeding in tourism 
and recreation podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 brak 

Zawierają wiadomości na temat znaczenia składników 
pokarmowych i ich wpływu na organizm człowieka 
oraz właściwości produktów spożywczych i zasad ich 
przechowywania w różnych warunkach. Przedstawia 
się zasady racjonalnego żywienia i układania 
jadłospisów różnych grup turystycznych. Towarzyszy 
im prezentacja nowszych osiągnięć w dziedzinie 
żywności i żywienia (makrobiotyki, zdrowa żywność). 
Omówione zostaną zwyczaje żywieniowe w Polsce i w 
innych krajach oraz podstawy żywienia dietetycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Żywienie w 
turystyce i rekreacji 

Feeding in tourism 
and recreation podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 brak 

Zawierają wiadomości na temat znaczenia składników 
pokarmowych i ich wpływu na organizm człowieka 
oraz właściwości produktów spożywczych i zasad ich 
przechowywania w różnych warunkach. Przedstawia 
się zasady racjonalnego żywienia i układania 
jadłospisów różnych grup turystycznych. Towarzyszy 
im prezentacja nowszych osiągnięć w dziedzinie 
żywności i żywienia (makrobiotyki, zdrowa żywność). 
Omówione zostaną zwyczaje żywieniowe w Polsce i w 
innych krajach oraz podstawy żywienia dietetycznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Zarządzanie Management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Ukazanie podstaw teorii i praktyki organizacji i 
zarządzania w ujęciu funkcjonalnym. Przedstawienie 
podstawowych zagadnień: organizacja, proces 
zarządzania według funkcji (planowanie, 
organizowanie, motywowanie, kontrolowanie). 
Prezentacja dorobku rożnych kierunków nauki o 
organizacji i zarządzaniu 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Analiza i 
diagnostyka 
ekonomiczna 

Economic analysis 
and diagnostics do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 5 

Zarządzanie 
przedsiębiorstwem ; 
Rachunkowość ; 
Finanse . 

 Pozyskanie wiedzy i umiejętności analizy i 
diagnozowania działalności gospodarczej 
prowadzonej w przedsiębiorstwie w oparciu o zasady 
racjonalności ekonomicznej . 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w prostych sytuacjach życia codziennego, 
towarzyskich i zawodowych 
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 

znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie A2 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w  sytuacjach życia codziennego, towarzyskich i  
zawodowych  
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Zarządzanie Management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Ukazanie podstaw teorii i praktyki organizacji i 
zarządzania w ujęciu funkcjonalnym. Przedstawienie 
podstawowych zagadnień: organizacja, proces 
zarządzania według funkcji (planowanie, 
organizowanie, motywowanie, kontrolowanie). 
Prezentacja dorobku rożnych kierunków nauki o 
organizacji i zarządzaniu 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

1.Zapoznanie studentów z różnorodnymi strukturami 
leksykalno-gramatycznymi, formułowanie wypowiedzi 
poprawnych pod względem fonetycznym, 
ortograficznym i leksykalnym  
 
2.Konstruowanie różnych form wypowiedzi ustnych, 
przekazywanie komunikatu, kończenie rozmowy, 
zasady prezentacji pisemnych, ankiety, prosty list 
formalny. 
 
3.Poznanie realiów Austrii,Niemiec,wybranych 
zakątków świata 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Badania 
marketingowe 

Marketing 
Research kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Postawy zarządzania,  
Mikroekonomia, 
Makroekonomia, 
Marketing, Socjologia, 
Psychologia,  
Statystyka,  

1.Wskazanie  studentom konieczności badań rynku i 
marketingowych oraz  ważności informacji,  
pochodzących ze źródeł wewnętrznych i 
zewnętrznych firmy, 2. Nabycie umiejętności  oceny 
jakości informacji marketingowej w procesie 
zarządzania przedsiębiorstwem, bądź inną 
organizacją, 3. Zapoznanie studentów z procedurą 
procesu badawczego,  przygotowanie studentów do 
samodzielnego zaprojektowania i  
 
przeprowadzenia analizy wybranego rynku i badania 
marketingowego . 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarzadzanie w 
Hotelarstwie i 
Gastronomii 

Zarządzanie 
personelem 

Human resources 
management 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 1 

Podstawowe pojęcia z 
zakresu zarządzania 
organizacją 

Celem zajęć jest pozyskanie i przyswojenie wiedzy z 
zakresu podstawowych obszarów zarządzania 
personelem i przydatności ich zastosowania w 
praktyce. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Systemy 
motywowania 
pracowników 

Employees 
motivation 
systems kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Wykład z przedmiotu 
"Psychologia 
zarządzania" lub 
podstawowe pojęcia z 
jej zakresu. 

Celem zajęć jest zapoznanie z problematyką 
motywowania z ukierunkowaniem na budowanie 
systemów motywowania dla potrzeb konkretnej 
organizacji. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
informacyjne 

Information 
technologies  podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 5 brak 

1. Podstawowe pojęcia technologii informacyjnej 
 
2. Nabycie umiejętności korzystania z pakietu Ms 
Office. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Systemy 
motywowania do 
pracy 

Work motivation 
systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

zarządzanie zasobami 
ludzkimi, rozwój i 
doskonalenie 
pracowników, 
wynagrodzenia 

1. Dostarczenie wiedzy dotyczącej zasad 
projektowania systemów motywowania. 
 
2. Dostarczenie wiedzy dotyczącej zasad 
kształtowania pożądanych postaw pracowników i ich 
zaangażowania w pracy.  
 
3. Dostarczenie wiedzy dotyczącej pożądanych 
kompetencji kadry kierowniczej w zakresie 
motywowania pracowników. 



 
 

 

235 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1. Poznanie podstawowych zagadnień z zakresu j. 
angielskiego 
 
2. Opanowanie j. angielskiego w stopniu 
podstawowym, komunikatywnym. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA sprawności 
zintegrowane   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 brak 

- Ćwiczenie i kształtowanie podstawowych sprawności 
językowych: czytanie, słuchanie i mówienie w języku 
angielskim. 
 
- Wzbogacenie leksyki w/w języka. 
 
- Zapoznanie z bardziej zaawansowanymi elementami 
gramatyki w/w języka. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Systemy 
motywowania 
pracowników 

Employees 
motivation 
systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Podstawy 
zarządządzania, 
Zachowania 
organizacyjne 

1. Doskonalenie wiedzy w zakresie nowoczesnych 
technik motywowania pracowników w organizacji 
 
2. Poznanie zasad projektowania i wdrażania 
motywacyjnych systemów wynagrodzeń w organizacji 
 
3. Poznanie zasad zarządzania partycypacyjnego jako 
nowoczesnego sposobu motywowania i 
wynagradzania pracowników 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Systemy 
motywowania do 
pracy 

Work motivation 
systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie 
nowoczesnego motywowania pracowników w 
organizacji 
 
2. Umiejętność stosowania narzędzi motywowania w 
organizacji 
 
3. Poznanie zasad projektowania systemów 
wynagrodzeń w organizacji 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Systemy 
wynagradzania Payment systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 7 

Zarządzanie Zasobami 
Ludzkimi; Finanse 

1. Poznanie zasad budowy i struktury wynagrodzeń w 
organizacji 
 
2. Poznanie zasad projektowania systemów 
wynagrodzeń w organizacji 
 
3. Doskonalenie umiejętności zarządzania 
kompetencjami i zarządzaniem partycypacyjnym w 
firmie 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Historia języka 
angielskiego   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

Uzyskanie zaliczenie z 
przedmiotu: gramatyka 
opisowa języka 
angielskiego, wstęp do 
językoznawstwa 

Zapoznanie studenta z  
 
- historią rozwoju języka angielskiego na tle dziejów 
Wysp Brytyjskich 
 
-  najważniejszymi indoeuropejskimi i germańskimi 
cechami języka angielskiego oraz omówienie 
pochodzenia najważniejszych nieregularności 
gramatyki współczesnego języka angielskiego.  
 
- Prześledzenie wpływów obcych w języku. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Edukacja 
środowiskowa, 
technicznai 
ekologiczna   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

-znać koncepcje  wprowadzania dzieci w szeroko 
rozumiane wychowanie na rzecz kształtowania i 
ochrony środowiska przyrodniczego; 
 
-umieć kompetentnie kształtować prawidłowe relacje 
ze środowiskiem społecznym; 
 
-znać skuteczne metody budzenia wrażliwości i 
świadomości ekologicznej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - 
konwersacje   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 

Znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie A2/B1 

Celem tych zajęć jest: 
 
-  poprawa możliwości interakcyjnych studentów, 
 
-  ćwiczenie sposobów wyrażania płynną 
angielszczyzną opinii i idei w różnych kontekstach,  
 
- przygotowanie do wypowiadania się w sytuacjach, w 
których studenci znajdą się w trakcie przyszłej kariery 
zawodowej.     

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
zarządzania 

Management 
psychology specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 psychologia ogólna 

zapoznanie studenta z wiedzą i badaniami z zakresu 
psychologii zarządzania 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Interwencja 
profilaktyczna w 
szkole   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Przygotowanie  nauczycieli do: 
 
prowadzenia rozmów interwencyjnych z uczniem i 
rodzicami, 
 
sporządzania kontraktu dla ucznia we współpracy z 
rodzicami, 
 
adekwatnej oceny efektów własnych działań. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
projektami 

Project 
Management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 zarządzanie 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
istoty i zasad zarządzania projektami. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Rozliczenia i 
polityka podatkowa 
przedsiębiorstwa 

Company 
accounts and tax 
policy specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy oraz 
instrumentów polityki podatkowej. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi 

Naliczenia i 
rozliczenia 
wynagrodzeń   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
rozliczeń wynagrodzeń. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Przeprowadzenie badań empirycznych i 
opracowanie ich wyników dla potrzeb pracy 
magisterskiej 
 
2. Opracowanie rozdziału zawierającego wyniki badań 
i ich omówienie 
 
3. Podsumowanie pracy magisterskiej i jej 
zakończenie 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Zarządzanie 
strategiczne,  

1. Celem przedmiotu  jest zapoznanie studentów z 
współczesnymi koncepcjami oraz metodami 
zarządzania. 
 
2. Zadaniami są: zdefiniowanie problemów oraz 
określenie sposobów ich rozwiązania. 
 
3. Analiza  wykorzystanych koncepcji przez 
międzynarodowe koncerny i  przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w Polsce. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Zarządzanie 
strategiczne, 

1. Zadaniami są: zdefiniowanie problemów oraz 
określenie sposobów ich rozwiązania. 
 
2. Analiza  wykorzystanych koncepcji przez 
międzynarodowe koncerny i  przedsiębiorstwa 
funkcjonujące w Polsce. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Badania 
marketingowe 

Marketing 
Research podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

podstawy zarządzania, 
marketing,  

1. Zapoznanie studentów z teorią i praktyką 
prowadzenia badań marketingowych. 
 
2. Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia 
projektu badania marketingowego będącego 
odpowiedzią na konkretną sytuację, w której znajduje 
się   przedsiębiorstwo. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Gramtyka 
kontrastywna 

Contrastive 
grammar podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 

Uzyskanie zaliczenia z 
przedmiotu: gramatyka 
opisowa i wstęp do 
językoznawstwa 

Celem kursu jest zapoznanie studentów ze specyfiką 
językoznawstwa konfrontatywnego i przedstawienie 
wybranych podobieństw i różnic w zakresie leksyki i 
gramatyki języka angielskiego na tle języka polskiego, 
jak również kształtowanie umiejętności dokonywania 
obserwacji zjawisk językowych natury kontrastywnej, 
ich analizy oraz opisu, rozwijanie umiejętności 
operowania metajęzykiem w odniesieniu do zjawisk 
językowych, a ponadto zachęcenie do refleksji nad 
językiem w pojęciu ogólnym.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Gramatyka 
opisowa języka 
angielskiego   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 

Uzyskanie zaliczenia z 
przedmiotu 'Wstęp do 
językoznawstwa' 

Dostarczenie w oparciu o efekty kształcenia wiedzy 
związanej z dogłębnym opisem funkcjonowania języka 
angielskiego oraz wykształcenie umiejętności 
deskryptywistycznych w zakresie wszystkich 
systemów języka.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska PNJA - pisanie   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 

Znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie B2 

Zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z 
interpunkcją, stylem, organizacją i spójnością 
angielskich paragrafów,  
 
Zapoznanie ze specyfiką pisania w języku angielskimi 
oraz z zasadami i formą pisania krótkich paragrafów 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

PNJA - 
konwersacje   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

Znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie B2/C1 

Celem tych zajęć jest poprawa możliwości 
interakcyjnych studentów, ćwiczenie sposobów 
wyrażania płynną angielszczyzną opinii i idei w 
różnych kontekstach, przygotowanie do wypowiadania 
się w sytuacjach, w których studenci znajdą się w 
trakcie przyszłej kariery zawodowej.     

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Finanse Finances podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Zapoznanie z pojęciami z zakresu finansów 
 
System finansowy i jego funkcjonowanie 
 
Składowe systemu finansowego 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Raportowanie i 
kontrola 
wewnętrzna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
istoty i struktury sprawozdawczości zarządczej oraz 
budowy systemów raportowania wewnętrznego. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
kosztami i 
wynikami 

Management of 
expenses and 
earnings specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
wykorzystania informacji z systemu rachunkowości dla 
potrzeb wspomagania decyzji zarządczych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   Praca z grupą   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 Brak 

Zwiększenie rozumienia motywów działania osób 
będących uczestnikami grupy i rozumienia własnego 
postępowania. 
 
Opanowanie umiejętności prezentowania zachowań 
stanowczych i jednoznacznych, nienaruszających 
granic i praw innych ludzi 
 
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Raportowanie i 
kontrola 
wewnętrzna   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 rachunkowość 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
istoty i struktury sprawozdawczości zarządczej oraz 
budowy systemów raportowania wewnętrznego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Języki i 
paradygmaty 
programowania II   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Podstawy 
programowania, języki i 
paradygmaty 
programowania 

1. Zapoznanie studentów z obiektowym 
paradygmatem programowania na przykładzie języka 
C++. 
 
2. Wprowadzenie do zagadnień i koncepcji 
programowania w języku C++ jak również kluczowych 
technik projektowania wspieranych przez ten język. 
 
3. Przedstawienie wybranych udogodnienień 
standardowej biblioteki języka C++, w szczególności 
strumieni, łańcuchów tekstowych oraz kolekcji i 
algorytmów uogólnionych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam do wyboru                        

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 2 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Turystyka 
Międzynarodowa 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Współczesne 
kierunki 
pedagogiczne   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

1. poznanie  zjawisk  i  procesów cywilizacyjnych XX 
wieku i pierwszych dekad XXI wieku; pedagogiki 
Nowego  Wychowania i wielkich reformatorów 
edukacji; pedagogiki  odbudowy i konserwacji w 
perspektywie okresu powojennego; 
 
2. poznanie  pedagogiki  alternatyw w perspektywie 
czasu kontrkultury i kontestacji  lat sześćdziesiątych; 
hurtów pedagogiki  humanistycznej   i  źródeł zmian 
edukacyjnych; lata siedemdziesiąte  i  ósma  dekada; 
 
3.poznanie  różnych orientacji  pedagogiki krytycznej   
i związków edukacji  ze  sferą  obywatelską;   dekady 
końca XX wieku;  pedagogiki  drogi  jako  
reinterpretacji  edukacji  alternatywnej ; czas   
transformacji  i  próg XXI wieku. 
 
 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 mikroekonomia 

1. Przekazanie wiedzy na temat organizacji i 
funkcjonowania ksiąg rachunkowych 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia ksiąg 
rachunkowych  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Polityka 
podatkowa 
przedsiębiorstw 

Tax policies of 
companies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat mozliwosci wpływania 
na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 
 
2. Wykształcenie umiejętności stosowania 
instrumentów podatkowych 
 
3. Prowadzenie rachunków decyzyjnych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Sprawozdawczość 
i analiza finansowa 

Reporting and 
financial analysis specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Rachunkowosc 
finansowa 

1. Przekazanie wiedzy na temat sprawozdawczości 
finansowej i analizy sprsawozdania finansowego 
 
2. Wyrobienia umiejetnosci sporzadzania sprzwozdani 
afinansowego i jego analizy 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 statystyka opisowa 

1. Zapoznanie studentów z metodologią badań 
statystycznych.  
 
2. Umiejętność budowy modeli trendu, estymacji 
parametrów. 
 
3. Weryfikacja modeli oraz wykorzystanie ich do 
budowy prognoz zjawisk ekonomicznych 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Psychologia Psychology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami psychologii ogólnej 
 
2. Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania dyskusju 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

3. Umiejętność analizy danych i faktów 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 mikroekonomia 

1. Przekazanie wiedzy na temat organizacji i 
funkcjonowania ksiąg rachunkowych 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia ksiąg 
rachunkowych  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 mikroekonomia 

1. Przekazanie wiedzy na temat organizacji i 
funkcjonowania ksiąg rachunkowych 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia ksiąg 
rachunkowych  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 mikroekonomia 

1. Przekazanie wiedzy na temat organizacji i 
funkcjonowania ksiąg rachunkowych 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia ksiąg 
rachunkowych  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Polityka 
podatkowa 
przedsiębiorstw 

Tax policies of 
companies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat mozliwosci wpływania 
na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 
 
2. Wykształcenie umiejętności stosowania 
instrumentów podatkowych 
 
3. Prowadzenie rachunków decyzyjnych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Polityka 
podatkowa 
przedsiębiorstw 

Tax policies of 
companies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat mozliwosci wpływania 
na obciążenia podatkowe przedsiębiorstwa 
 
2. Wykształcenie umiejętności stosowania 
instrumentów podatkowych 
 
3. Prowadzenie rachunków decyzyjnych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Przedsiębiorczość 
i zarządzanie 
własną firmą 

Enterprise and 
managing one's 
own company specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 3 ......... 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
finansów oraz rozliczeń podatkowych i 
ubezpieczeniowych w przedsiębiorstwach. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Przedsiębiorczość 
i zarządzanie 
własną firmą 

Enterprise and 
managing one's 
own company specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 5 ......... 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat 
finansów oraz rozliczeń podatkowych i 
ubezpieczeniowych w przedsiębiorstwach. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Procesy 
emocjonalne, 
motywacyjne i 
poznawcze   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Zapoznanie studentów z zagadnieniami procesów 
emocjonalnych, motywacyjnych i poznawczych 
 
2. Ćwiczenie umiejętności praktycznego 
wykorzystania wiedzy z zakresu przedmiotu w 
realnych sytuacjach 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 mikroekonomia 

1. Przekazanie wiedzy na temat organizacji i 
funkcjonowania ksiąg rachunkowych 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia ksiąg 
rachunkowych  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Sprawozdawczość 
i analiza finansowa 

Reporting and 
financial analysis specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Rachunkowosc 
finansowa 

1. Przekazanie wiedzy na temat sprawozdawczości 
finansowej i analizy sprsawozdania finansowego 
 
2. Wyrobienia umiejetnosci sporzadzania sprzwozdani 
afinansowego i jego analizy 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
kosztami i 
wynikami 

Management of 
expenses and 
earnings specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

rachunkowość 
finansowa 

1. Przekazanie wiedzy na temat rachunku wyników i 
zarządzania 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia rachunku 
wyników 
 
3. Wykształcenie umiejętności zarządzania i analizy 
kosztów 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Prawo handlowe Commercial  Law podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 Brak 

Przyswojenie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć 
prawa handlowego oraz jego konstrukcji prawnych. 
Zdobycie umiejętności swobodnego poruszania się po 
aktach prawnych z zakresu prawa handlowego oraz 
odnajdywanie okreslonych unormowań prawnych. 
Samodzielna interpretacja przepisów prawa 
handlowego i rozstrzyganie nieskomplikowanych 
stanow faktycznych w opraciu o regulacje prawne. 
Opanowanie wiedzy z zakresu konstrukcji prawnej 
spółek prawa handlowego. Umiejętność sporządzania 
prostych umów. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu nauki o 
państwie i prawie. Prezentacja głównych zagadnień 
prawoznawstwa, a zwłaszcza przybliżenie 
elementarnych reguł tworzenia, stosowania oraz 
obowiązywania prawa. Umiejętność zastosowania 
uzyskanej wiedzy w praktycznej analizie aktów 
prawnych. Poznanie terminologii oraz podstawowych 
pojęć języka prawnego i prawniczego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Celem nauki języka angielskiego rozpoczynającej się 
od poziomu zerowego jest –   
 
 opanowanie języka na poziomie zapewniającym 
komunikację językową 
 
 Pojęcie “minimum komunikacji językowej” rozumiane 
jako opanowanie wszystkich podsystemów języka, 
sprawności językowych i wiadomości z zakresu 
komponentu socjokulturowego, przy którym uczestnik 
kursu: 
 
• będzie w stanie skutecznie posługiwać się językiem 
angielskim – w mowie i w piśmie 
 
–  w sytuacjach określanych jako typowe  
 
        dla życia codziennego  
 
• będzie w stanie skutecznie wykorzystywać język 
angielski – w mowie i w piśmie  
 
–  w sytuacjach typowych dla dalszych studiów   i  
pracy zawodowej na poziomie podstawowym  
 
• będzie w stanie podjąć samodzielna pracę nad 
językiem (zgodnie z indywidualnymi celami).  
 
 
 
 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Język angielski w 
dyplomacji   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa związanego z 
dyplomacją, ekonomią i kulturoznawstwem. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Podstawy reżyserii 
filmu i telewizji 

The essentials of 
Film and TV 
directiong podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. Swobodne definiowanie metod pracy reżyserów, 
scenarzystów TV i filmowych, prac 
 
telewizyjnych redakcji informacyjnych, schematu 
montażu TV i filmowego. 
 
2. Samodzielne tworzenie podstaw scenariusza do 
etiudy filmowej/telewizyjnej. 
 
3. Samodzielna realizacja materiału wizyjnego w 
formie etiudy filmowej. 
 
4. Kompetencje podstawowego montaż�u 
nieliniowego materiałów TV. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Podstawy reżyserii 
filmu i telewizji 

The essentials of 
Film and TV 
directiong specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1. Swobodne definiowanie metod pracy re�żyserów, 
scenarzystów TV i filmowych, prac 
 
telewizyjnych redakcji informacyjnych, schematu 
montaż�u TV i filmowego. 
 
2. Samodzielne tworzenie podstaw scenariusza do 
etiudy filmowej/telewizyjnej. 
 
3. Samodzielna realizacja materiału wizyjnego w 
formie etiudy filmowej. 
 
4. Kompetencje podstawowego monta�żu 
nieliniowego materiałów TV. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Montaż form 
telewizyjnych   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Swobodne definiowanie metod pracy operatorów 
TV i filmowych, prac 
 
telewizyjnych redakcji informacyjnych, zagadnien 
monta�u TV i filmowego. 
 
2. Samodzielne tworzenie materiałów TV - z pozycji 
dziennikarza. 
 
3. Samodzielne tworzenie materiałów TV - z pozycji 
operatora kamery. 
 
4. Umiejetnosc podstawowego monta�u nieliniowego 
materiałów TV. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Techniki realizacji 
form telewizyjnych   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1. Swobodne definiowanie metod pracy pracowników 
redakcji TV-informacja i publicystyka, prac zagadnień 
monta�żu TV i filmowego. 
 
2. Samodzielne tworzenie materiałów TV - z pozycji 
dziennikarza. 
 
3. Samodzielne tworzenie materiałów TV - z pozycji 
operatora kamery. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo 

Administracja 
publiczna   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 4 brak 

1. Swobodne definiowanie metod pracy pracowników 
redakcji TV-informacja i 
 
publicystyka, prac zagadnien monta�u TV i 
filmowego. 
 
2. Samodzielne tworzenie materiałów TV - z pozycji 
dziennikarza. 
 
3. Samodzielne tworzenie materiałów TV - z pozycji 
operatora kamery. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Badania 
marketingowe 

Marketing 
Research kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Postawy zarządzania,  
Mikroekonomia, 
Makroekonomia, 
Marketing, Socjologia, 
Psychologia,  
Statystyka,  

1.Wskazanie  studentom konieczności badań rynku i 
marketingowych oraz  ważności informacji,  
pochodzących ze źródeł wewnętrznych i 
zewnętrznych firmy, 2. Nabycie umiejętności  oceny 
jakości informacji marketingowej w procesie 
zarządzania przedsiębiorstwem, bądź inną 
organizacją, 3. Zapoznanie studentów z procedurą 
procesu badawczego,  przygotowanie studentów do 
samodzielnego zaprojektowania i  
 
przeprowadzenia analizy wybranego rynku i badania 
marketingowego . 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Rozliczenia i 
polityka podatkowa 
przedsiębiorstwa 

Company 
accounts and tax 
policy specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat rozliczeń 
podatkowych przedsiębiorstwa 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia rozliczen 
podatkowych 
 
3. Umiejetność stosowania rachunków opłacalności 
opodatkowania 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie A2 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie B1. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam do wyboru                        

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Przełamywanie 
stereotypów (zaj. 
dla kobiet)   podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

Pozytywna ocena z 
zaliczenia przedmiotu 
"Psychologia" 

1. Wyposażenie studenta w podstawowe wiadomości 
na temat psychologii płci i rodzaju, ze szczególnym 
uwzględnieniem problematyki kształtowania się 
stereotypów płciowych i ich wpływu na życie 
współczesnych kobiet i mężczyzn. 
 
2. Stworzenie studentowi warunków do przyswojenia 
kluczowych strategii radzenia sobie z negatywnymi 
konsekwencjami stereotypizacji ze względu na płeć 
(uprzedzeniami, konfliktami, rozmaitymi formami 
dyskryminacji jawnej i ukrytej). 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Zasobami 
Ludzkimi Rynek pracy Job market specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

1. zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami z 
zakresu teorii rynku pracy 
 
2. uzyskanie wiedzy na temat współczesnego rynku 
pracy i zachodzących na nim procesów 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego - 
ćwiczenia 
redakcyjne   kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 

Zaliczone wcześniejsze 
przedmioty z zakresu 
praktycznej nauki języka 
angielskiego 

1. Dalsze ćwiczenie kompetencji językowej w zakresie 
języka angielskiego pisanego 
 
2. Zapoznanie studentów z technikami pisania 
paragrafów w języku angielskim 
 
3. Uświadomienie studentom znaczenia poprawności 
językowej w tekście pisanym 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Pedagogika 
społeczna. 
Funkcjonowanie 
placówki 
oświatowej w 
środowisku   kierunkowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

Umożliwienie zdobycia wiedzy w zakresie podstaw 
metodologicznych pedagogiki społecznej.  
 
Przygotowanie do kompetentnej i kreatywnej 
działalności na rzecz jednostek i grup wymagających 
wsparcia socjopedagogicznego w zakresie 
umiejętności metodycznych i organizacyjnych. 
 
 Pogłębienie rozumienia procesów istoty procesów 
wychowawczych zachodzących we wszystkich 
środowiskach wychowawczych, grupach wiekowych i 
zbiorowościach społecznych. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zachowania 
organizacyjne 

Organizational 
behaviours podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

Podstawowa wiedza z 
zakresu zarządzania 
organizacją 

Istota zachowań organizacyjnych, zachowania 
jednostkowe i grupowe w organizacji. Zachowania 
międzyorganizacyjne – podstawowe relacje z 
otoczeniem: konkurencja, integracja. Przywództwo, 
style kierowania i profil kompetencji współczesnego 
menedżera. Procesy komunikowania i negocjacji w 
organizacjach. Kultura organizacyjna i etyka 
zachowań organizacyjnych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie B1. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Posługiwanie się językiem angielskim w mowie i 
piśmie na poziomie B1 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Poszerzenie zasobu słownictwa oraz konstrukcji 
gramatycznych; doskonalenie umiejętności 
konwersacji, czytania i słuchania ze zrozumieniem. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Mikroekonomia Microeconomics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

1. zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami 
ekonomicznymi 
 
2. zrozumienie zależności występujących pomiędzy 
różnymi kategoriami ekonomicznymi 
 
3. udoskonalenie umiejętności abstrakcyjnego 
myślenia i rozwiązywania problemów ekonomicznych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Seminarium 
dyplomowe Diploma seminar podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 7 

Języki i paradygmaty 
programowania, 
Systemy operacyjne, 
Inżynieria 
oprogramowania 

1. Nauczenie studentów samodzielnego wyszukiwania 
i przyswajanai wiedzy na podstawie żródeł 
literarurowych i internetowych 
 
2. Doskonalenie umiejętności komunikatywnego 
przekzaywania wiedzy i koncepcji w srodowisku 
zawodowym 
 
3. Nabycie umiejętności przygotowywania dobrze 
ustrukturalizownych i czytelnyhc materiałów 
pomocniczych do prezentacji ustnych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Metody 
probabilistyczne i 
statystyka 

Probabilistic 
methods and 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Znajomość podstaw 
statystyki 

Poznanie przez studenta: 
 
1.Prawdopodobieństwo dyskretne i ciągłe. 
 
2.Procesy stochastyczne. Próbkowanie. Estymacja. 
 
3.Testowanie hipotez statystycznych. 
 
 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Pozyskiwanie 
środków 
finansowych   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Podstawowa wiedza w 
dyscyplinie zarządzania 

1. Przedstawienie studentom problematyki 
pozyskiwania środków finansowych podczas 
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 
 
2. Wyjaśnienie znaczenia źródeł finansowania 
działalności gospodarczej dla efektywności podmiotu 
gospodarczego. 
 
3. Omówienie sposobów praktycznego pozyskiwania 
środków finansowych na cele działalności 
gospodarczej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Zarządzanie 
sytuacją 
kryzysową   kierunkowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z 
zakresu rozpoznawania i diagnozowania sytuacji 
kryzysowych (zagrożenie reputacji 
jednostki/organizacji). 
 
2. Ukazanie studentom roli, jaką w kryzysie pełni 
specjalista ds. PR.  
 
3. Rozwijanie u studentów umiejętności niezbędnych 
do efektywnego zapobiegania kryzysom oraz radzenia 
sobie z zaistniałymi sytuacjami kryzysowymi. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Public Relations 

Komunikowanie w 
sieci - warsztaty e-
pr   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

- podstawowa wiedza z 
dziedziny PR 

Prezentacja i charakterystyka narzędzi internetowego 
public relations ze szczególnym naciskiem na tzw. 
social media.  
 
Ukazanie roli komunikacji w Internecie i w serwisach 
społecznościowych w kreowaniu wizerunku firmy, 
instytucji lub osoby.  
 
Nauka praktycznego stosowania narzędzi 
internetowego PR w opracowywaniu samodzielnych 
projektów.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Web 2.0 i 
komunikacja w 
sieciach 
społecznych   inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Ukazanie specyfiki komunikacji w mediach 
elektronicznych i umiejscowienie nauki o 
komunikowaniu w serwisach Web 2.0 wśród innych 
teorii komunikacji. 
 
2. Wykształcenie umiejętności opracowywania 
poprawnych, zgodnych z prawem i atrakcyjnych dla 
odbiorcy (skutecznych) komunikatów przeznaczonych 
do publikacji w internecie i jednoczesne weryfikowanie 
tych umiejętności podczas realizacji projektu 
trwającego cały semestr  
 
3. Wykształcenie umiejętności skutecznego 
komunikowania się przy użyciu najnowszych 
technologii.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Public Relations 

Zarządzanie 
sytuacją 
kryzysową   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 6 

- podstawowa wiedza z 
zakresu public relations 

1. Prezentacja i omówienie technik zarządzanie 
sytuacją kryzysową na przykładach konkretnych firm i 
instytucji. Wykształcenie umiejętności 
wykorzystywania tych technik w praktyce.  
 
2. Umiejscowienie tematyki zarządzania sytuacją 
kryzysową w kontekście szerszego obszaru jakim jest 
public relations. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Znajomość podstaw 
statystyki 

Poznanie przez studenta analizy szeregów czasowych 
metodami: 
 
1. Metoda trendu liniowego 
 
2. Metoda trendu pełzającego 
 
3. Metoda sezonowości 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
jakością 

Quality 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 Podstawy zarządzania 

1. Przedstawienie studentom problematyki 
zarządzania przedsiębiorstwem według koncepcji 
zarządzania przez jakość (TQM). 
 
2. Wyjaśnienie znaczenia "normalizacji" we 
współczesnym świecie oraz podstawowych zagadnień 
z zakresu normalizacji procesu zarządzania 
organizacjami. 
 
3. Omówienie praktycznego spełnienia wymagań 
zawartych w wybranych normach dotyczących 
systemów zarządzania. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Konsultacje 
indywidualne 
specjalistów III   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

umiejętność 
programowania w 
paradygmacie 
strukturalnym, 
znajomość podstaw 
algebry, znajomość 
teoretycznych podstaw 
grafiki komputerowej 

1. Wyrobienie nawyku samodzielnej pracy i 
wyszukiwania informacji o wykorzystywanych 
technologiach programistycznych 
 
2. Wyrobienie umiejętności pozyskiwanie informacji w 
drodze ukierunkowanych konsultacji 
 
3. Nabycie praktycznych umiejętności 
wykorzystywania elementów API Java2D w budowie 
aplikacji z elementami grafiki komputerowej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Public Relations 

Komunikowanie w 
sieci - warsztaty e-
pr   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

- podstawowa wiedza z 
dziedziny PR 

Prezentacja i charakterystyka narzędzi internetowego 
public relations.  
 
Ukazanie roli komunikacji w Internecie i w serwisach 
społecznościowych w kreowaniu wizerunku firmy, 
instytucji lub osoby.  
 
Nauka praktycznego stosowania narzędzi 
internetowego PR w opracowywaniu samodzielnych 
projektów.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne Dziennikarstwo 

Seminarium 
licencjackie 

B.A. diploma 
seminar podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 

zaliczenie pierwszych 
trzech semestrów nauki  

1. Prezentacja metodologii pisania pracy licencjackiej 
(metody badawcze, nauki pomocnicze, sporządzanie 
bibliografii, reguły cytowania, sposoby wyszukiwania 
informacji). 
 
 
 
2. Praca nad indywidualnym projektem - pisemną 
pracą licencjacką  w celu stworzenia poprawnej 
językowo i metodologicznie pracy badawczej 
pozwalającej uzyskać studentowi tytuł licencjata.  
 
 
 
3. Pogłębienie wiedzy teoretycznej z dziedziny 
pozostającej obszarem zainteresowania studenta 
piszącego pracę 
 
 
 
4. Zdefiniowanie problemu badawczego  i prawidłowe 
wykorzystanie metod służących jego rozwiązaniu i 
wyciągnięciu poprawnych wniosków.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Serwisy 
społecznościowe 
(social media)   inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. Prezentacja przemian w dziedzinie komunikowania 
publicznego i współczesnej kultury 
 
2. Omówienie najważniejszych zjawisk 
towarzyszących tym przemianom 
 
3. Wykształcenie umiejętności skutecznego 
wykorzystywania mediów społecznościowych do 
własnych celów 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Pozyskanie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw 
prawa tj. pojęcia prawa, normy prawnej, stosunku 
prawnego, zdarzeń prawnych,  instrumentów 
służących do udoskonalania prawa, systemu gałęzi 
prawa w Polsce, wykładni prawa, podstawowych 
instytucji z zakresu prawa cywilnego 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Prawo handlowe Commercial  Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 Prawo 

zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu prawa 
handlowego 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Wstęp do 
językoznawstwa   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 Brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami językoznawstwa oraz metodologiami 
badań stosowanymi w różnych dziedzinach 
językoznawczych 
 
2. Zapoznanie studentów z podstawową terminologią 
językoznawczą w języku angielskim 
 
3. Uświadomienie studentom roli języka w procesie 
komunikacji międzyludzkiej 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Translatoryka: 
teoria i praktyka 
przekladu   kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 

Zaliczone wszystkie 
kursy z praktycznej 
nauki języka 
angielskiego w 
poprzednich semestrach 

1. Zapoznanie studentów z techniką tłumaczeń oraz 
wybranymi zagadnieniami teorii przekładu 
 
2. Wyćwiczenie umiejętności tłumaczenia różnych 
rodzjaów tekstu 
 
3. Wyćwiczenie umiejętności samodzielnej pracy nad 
tłumaczonym tekstem 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Metodyka wiedzy 
matematycznej   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Elementarne 
wiadomości z zakresu 
arytmetyki, liczb 
naturalnych i geometrii 

1. Zapoznanie studentów z treściami i celami edukacji 
matematycznej w przedszkolu i klasach I-III, 
zawartymi w podstawie programowej. 
 
2. Przygotowanie do samodzielnego planowania pracy 
dydaktycznej i prowadzenia zajęć. 
 
3. Zapoznanie słuchaczy z różnymi metodami 
wprowadzania pojęć matematycznych w przedszkolu i 
klasach I-III. 
 
4. Przygotowanie do stosowania różnych metod i form 
pracy w praktyce. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Turystyka 
Międzynarodowa 

Informatyka w 
turystyce i rekreacji 

Computer science 
in tourism and 
recreation podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 

Podstawowa obsługa 
komputera 

Przedmiot dostarczy wiedzy z zakresu funkcjonowania 
komputerowych systemów wspomagajacych 
 
prace podmiotów realizujacych usługi turystyczne. 
Student zapozna sie z podstawami budowy i 
 
funkcjonowania tego typu oprogramowania. Nabedzie 
umiejetnosci doboru programu w zależnosci od 
 
potrzeb placówki, w której ma on zastac wdrożony. 
Zdobedzie wiedze na temat możliwosci 
 
funkcjonalnych oprogramowania obsługujacego 
obiekty hotelowe. Szczegółowo zapozna sie z 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

 
możliwosciami systemów GDS. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Konsultacje 
indywidualne 
specjalistów VII   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

znajomość 
podstawowych technik 
programowania 
obiektowego, znajomośc 
podstaw teoretycznych 
grafiki komputerowej, 
praktyczne umiejętności 
programowania w 
języku zorientowanym 
obiektowo 

1. Doskonalenie nawyku samodzielnej pracy i 
wyszukiwania informacji o wykorzystywanych 
technologiach programistycznych 
 
2. Doskonalenie umiejętności pracy w małych 
zespołach programistycznych 
 
3. Nabycie praktycznych umiejętności 
wykorzystywania komponentów do budowy 
graficznych interfejsów uzytkownika oraz 
wykorzystania pakietu Swing 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Technologie 
Internetowe 

Systemy 
wbudowane Built-in systems kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Podstawy 
programowania 

1. Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z 
podstawowymi zagadnieniami konstrukcji, eksploatacji 
i z zastosowaniami systemów wbudowanych.  
 
2. Omówione zostaną elementarne podstawy 
teoretyczne systemów sterowania komputerowego, 
wzorcowe architektury  systemów wbudowanych, 
elementy sprzętowe stosowane, interfejsy i standardy 
komunikacyjne oraz przykładowe zastosowania 
systemów wbudowanych.  
 
3. Celem kursu jest nabycie przez studentów wiedzy 
potrzebnej do wdrażania, konfiguracji i utrzymania w 
ruchu układów i urządzeń z systemami wbudowanymi 
oraz wykazanie specyfiki takich systemów i różnic w 
stosunku do typowych komputerowych systemów do 
celów gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i 
transmisji danych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Metodyka edukacji 
polonistycznej   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

1. znajomość podstaw 
pedagogiki 
przedszkolnej i 
kształcenia 
zintegrowanego, 2. 
znajomość 
biomedycznych podstaw 
rozwoju dziecka 

- wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu edukacji 
polonistycznej 
 
- nabycie kompetencji i umiejętności metodycznych do 
prowadzenia zajęć z zakresu edukacji polonistycznej 
w szkole i przedszkolu 
 
- poznanie metod i form pracy z dzieckiem służących 
kształceniu mowy, rozwijaniu gotowości do pisania i 
czytania 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   Muzykoterapia   inny                             

WSZ 
"Edukacja" 1 

Zainteresowania 
muzyczne, posiadanie 
wiedzy muzycznej 
teoretycznej i 
praktycznej na poziomie 
ogólnokształcącej szkoły 
średniej. Umiejętność 
czytania nut głosem. 
Umiejętnośc grania na 
instrumencie 
muzycznym 

1. Zapoznanie z podstawowymi technikami 
wchodzącymi w zakres muzykoterapii 
 
2. Zdobycie i poszerzenie umiejętności 
umożliwiających prowadzenie zajęć edukacyjnych i 
terapeutycznych - indywidualnych i grupowych 
 
3. Opracowanie przykładowych scenariuszy zajęć z 
wykorzystaniem śpiewu, gry na instrumentach Orffa, 
rysunku inspirowanego wizualizacją przy muzyce, 
ruchu ciała przy muzyce, pracy z oddechem, technik 
relaksacyjnych właściwych dla danego wieku 
uczestników zajęć. 
 
4. Zapoznanie z korzyściami terapeutycznymi 
związanymi z umiejętnością wychwycenia przyczyn 
dysfunkcji i pokierowaniem do właściwych 
specjalistów mogących udzielić fachowej pomocy 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Public Relations 

Rzecznictwo 
prasowe Spokespersonship kierunkowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 6 brak 

1. Celem zajęć jest doskonalenie wybranych 
umiejętności warsztatowych wymaganych w zawodzie 
rzecznika prasowego. 2. Celem zajęć jest więc 
omówienie roli rzecznika prasowego oraz zespołów 
prasowych, zajmujących się obiegiem informacji 
wewnątrz firm i na zewnątrz, a więc kontaktami z jej 
otoczeniem. 3. Zajęcia mają odpowiedzieć na pytanie, 
w jaki sposób rzecznik prasowy uczestniczy w 
budowaniu wizerunku firmy, instytucji, w której pracuje 
i w jaki sposób kreuje jej tożsamość. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Główne nurty w 
literaturze i 
kulturze światowej    

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Dziennikarstwa 2 brak 

1. Celem zajęć jest omówienie wybranych zjawisk 
kultury współczesnej i wpływu poszczególnych 
elementów kultury na codzienne życie człowieka. 
Lektura tekstów socjologów kultury i innych 
obserwatorów zjawisk kulturowych, a także dyskusja 
podczas zajęć, mają przedstawić wieloaspektowy, 
kulturowy wymiar rzeczywistości społecznej. Mają one 
także przybliżać społeczno-kulturowe rozumienie 
takich pojęć i zjawisk, jak ciało i płeć, moda, religia, 
zabawa i śmiech, cierpienie i śmierć, globalizacja i 
lokalność, polityka i władza. 2. Socjologicznej analizie 
poddane zostaną także różnorodne problemy 
współczesnej komunikacji społecznej, a także rola 
obrazu i słowa w kulturze. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Stosunki 
międzynarodowe 

International 
relations podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 2 brak 

1. Student zostanie zapoznany z najważniejszymi 
procesami, problemami i zjawiskami występującymi 
we współczesnych stosunkach międzynarodowych. 2. 
Student powinien potrafić dokonać ich analizy i oceny 
oraz znać i umieć zastosować metody badawcze 
potrzebne do tych działań. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Socjologia czasu 
wolnego    podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Socjologia ogólna, 
Podstawy teorii turystyki 

Zapoznanie studentów ze zróżnicowanym podejściem 
teoretycznym w ramach problematyki czasu wolnego, 
aparatem pojęciowym i definiowaniem zagadnień 
szczegółowych, podstawowymi badaniami nad 
czasem wolnym oraz wynikami badań społecznych 
ukierunkowanych na problematykę czasu wolnego.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Język angielski w 
biznesie 

English Language 
in business kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

Zaliczone wszystkie 
kursy z praktycznej 
nauki języka 
angielskiego w 
poprzednich semestrach 

1. Zapoznanie studentów z teorią dyskursu 
biznesowego oraz ze słownictwem biznesowym 
 
2. Zapoznanie studentów z podstawowymi terminami 
z zakresu biznesu 
 
3. Przygotowanie merytoryczno-leksykalne do 
przekładu tekstów biznesowych oraz dydaktyki języka 
biznesu 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Pedagogika 
Wczesnoszkolna i 
Przedszkolna 

Historia myśli 
pedagogicznej   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 

Podstawowa wiedza z 
zakresu realizacji 
programu nauczania 
historii w szkole średniej 

- Ukazanie głównych dróg historycznego rozwoju 
szkolnictwa i myśli pedagogicznej; 
 
- Wykazanie związków między praktyką i teorią 
wychowania, a ekonomicznym stanem społeczeństwa 
i jego kulturą; 
 
-       Powiązanie wychowania z rozwojem nauki, 
prądami umysłowymi, ideowymi i politycznymi w danej 
epoce historycznej; 
 
-       Wyrabianie zmysłu krytycznego i skłonności do 
refleksji oraz pogłębianie humanistycznych 
zainteresowań studentów. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Metodyka 
redagowania    podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności tworzenia 
materiałów dziennikarskich, publicystycznych oraz 
podstaw warsztatu twórczego. Kurs ma jasno 
zbudowany program – kolejne jego punkty zmierzają 
do scharakteryzowania poszczególnych gatunków 
dziennikarskich oraz prób samodzielnego ich 
tworzenia przez studentów.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Zarządzanie 
sytuacją 
kryzysową   kierunkowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

1. Wyposażenie studenta w wiedzę i umiejętności z 
zakresu rozpoznawania i diagnozowania sytuacji 
kryzysowych (zagrożenie reputacji 
jednostki/organizacji). 
 
2. Ukazanie studentom roli, jaką w kryzysie pełni 
specjalista ds. PR.  
 
3. Rozwijanie u studentów umiejętności niezbędne do 
efektywnego zapobiegania kryzysom oraz radzenia 
sobie z zaistniałymi sytuacjami kryzysowymi.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Podstawy reżyserii 
filmu i telewizji 

The essentials of 
Film and TV 
directiong do wyboru                        

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

Przybliżenie studentom możliwości uzycia 
instruemntów produkcji filmowych do realizcji 
pulicysdtycznych 
 
przybliżenie elementów historii kina  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Techniki realizacji 
form radiowych   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
samodzielnej realizacji rzeczywistych materiałów 
dźwiękowych. By to osiągnąć, trzeba ze studentami 
ćwiczyć budowanie scenariuszy, odpowiadających 
profesjonalnym standardom. By to osiągnąć muszą 
oni nauczyć się zasad tworzenia publicystycznych 
relacji dźwiękowych radiowych i telewizyjnych.  Będzie 
to wyczucie dla atrakcyjności tematu, umiejętność 
rozdziału treści formułowanych przez rozmówcę i 
pisanych przez dziennikarza, oponowanie zasad 
organizacji materiału, prowadzenia linii narracyjnych, 
umiejętność rozpoczęcia relacji dźwiękowej czy 
telewizyjnej i formułowania puenty na jej koniec. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Techniki realizacji 
form radiowych   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
samodzielnej realizacji rzeczywistych materiałów 
dźwiękowych. By to osiągnąć, trzeba ze studentami 
ćwiczyć budowanie scenariuszy, odpowiadających 
profesjonalnym standardom. By to osiągnąć muszą 
oni nauczyć się zasad tworzenia publicystycznych 
relacji dźwiękowych radiowych i telewizyjnych.  Będzie 
to wyczucie dla atrakcyjności tematu, umiejętność 
rozdziału treści formułowanych przez rozmówcę i 
pisanych przez dziennikarza, oponowanie zasad 
organizacji materiału, prowadzenia linii narracyjnych, 
umiejętność rozpoczęcia relacji dźwiękowej czy 
telewizyjnej i formułowania puenty na jej koniec. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Formatowanie i 
montaż radiowy   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
samodzielnej realizacji rzeczywistych materiałów 
dźwiękowych. By to osiągnąć, trzeba ze studentami 
ćwiczyć budowanie scenariuszy, odpowiadających 
profesjonalnym standardom. By to osiągnąć muszą 
oni nauczyć się zasad tworzenia publicystycznych 
relacji dźwiękowych radiowych i telewizyjnych.  Będzie 
to wyczucie dla atrakcyjności tematu, umiejętność 
rozdziału treści formułowanych przez rozmówcę i 
pisanych przez dziennikarza, oponowanie zasad 
organizacji materiału, prowadzenia linii narracyjnych, 
umiejętność rozpoczęcia relacji dźwiękowej czy 
telewizyjnej i formułowania puenty na jej koniec. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Techniki realizacji 
form radiowych   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
samodzielnej realizacji rzeczywistych materiałów 
dźwiękowych. By to osiągnąć, trzeba ze studentami 
ćwiczyć budowanie scenariuszy, odpowiadających 
profesjonalnym standardom. By to osiągnąć muszą 
oni nauczyć się zasad tworzenia publicystycznych 
relacji dźwiękowych radiowych i telewizyjnych.  Będzie 
to wyczucie dla atrakcyjności tematu, umiejętność 
rozdziału treści formułowanych przez rozmówcę i 
pisanych przez dziennikarza, oponowanie zasad 
organizacji materiału, prowadzenia linii narracyjnych, 
umiejętność rozpoczęcia relacji dźwiękowej czy 
telewizyjnej i formułowania puenty na jej koniec. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy reżyserii 
filmu i telewizji 

The essentials of 
Film and TV 
directiong do wyboru                        

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

Przybliżenie studentom możliwości uzycia 
instruemntów produkcji filmowych do realizcji 
pulicysdtycznych 
 
przybliżenie elementów historii kina  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Projekt zespołowy Team project specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 7 

Znajomość 
programowania 
obiektowego, 
dynamicznego 

Student powinien umieć tworzyć aplikacje w 
środowisku obiektowym wykorzystując klasy 
 
biblioteczne odpowiedzialne za mechanizmy sieciowe. 
Student powinien rozumieć obiektowy 
 
charakter programu oraz sposób zarządzania 
obiektami w pamięci operacyjnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
jakością 

Quality 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 Podstawy zarządzania 

1. Przedstawienie studentom problematyki 
zarządzania przedsiębiorstwem według koncepcji 
zarządzania przez jakość (TQM). 
 
2. Wyjaśnienie znaczenia "normalizacji" we 
współczesnym świecie oraz podstawowych zagadnień 
z zakresu normalizacji procesu zarządzania 
organizacjami. 
 
3. Omówienie praktycznego spełnienia wymagań 
zawartych w wybranych normach dotyczących 
systemów zarządzania. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Metodyka pracy 
wychowawczej w 
przedszkolu i 
edukacji 
wczesnoszkolnej   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Nowa podstawa programowa dla przedszkola i 
kształcenia zintegrowanego – edukacja polonistyczna 
 
 
 
2. Metodyka edukacji językowej, polonistycznej. 
Kształcenie umiejętności słuchania. Wspomaganie 
rozwoju mowy i umiejętności wypowiadania się. 
Kultura języka. Kontakt dziecka z dziełem literackim – 
lektury szkolne. 
 
3. Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika. 
Metody wspomagające naukę czytania. Czym jest 
czytanie? Etapy i fazy w nauce czytania. Czytanie ze 
zrozumieniem 
 
4. Metodyka nauczania pisania. Wprowadzenie litery. 
Słuch fonematyczny, percepcja i motoryka – główne 
elementy w nauce pisania. Lateralizacja u dziecka – 
rozpoznawanie i sposoby pracy z dzieckiem. 
 
5. Kształtowanie elementarnych umiejętności 
wypowiadania się na piśmie. Stymulowanie ekspresji 
werbalnej i teatralnej dziecka. Metody aktywizujące. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zintegrowana 
Edukacja 
Wczesnoszkolna i 
Wychowanie 
Przedszkolne podyplomowe niestacjonarne   

Edukacja 
polonistyczna i 
językowa z 
metodyką   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Nowa podstawa programowa dla przedszkola i 
kształcenia zintegrowanego – edukacja polonistyczna 
 
 
 
2. Metodyka edukacji językowej, polonistycznej. 
Kształcenie umiejętności słuchania. Wspomaganie 
rozwoju mowy i umiejętności wypowiadania się. 
Kultura języka. Kontakt dziecka z dziełem literackim – 
lektury szkolne. 
 
3. Od piktogramu do książki – od ucznia do czytelnika. 
Metody wspomagające naukę czytania. Czym jest 
czytanie? Etapy i fazy w nauce czytania. Czytanie ze 
zrozumieniem 
 
4. Metodyka nauczania pisania. Wprowadzenie litery. 
Słuch fonematyczny, percepcja i motoryka – główne 
elementy w nauce pisania. Lateralizacja u dziecka – 
rozpoznawanie i sposoby pracy z dzieckiem. 
 
5. Kształtowanie elementarnych umiejętności 
wypowiadania się na piśmie. Stymulowanie ekspresji 
werbalnej i teatralnej dziecka. Metody aktywizujące. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Seminaria 
tematyczne 1   kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 5 

znajomość paradygmatu 
programowania 
strukturalnego i 
obiektowego, znajomość 
teoretycznych podstaw 
grafiki komputerowej, 
znajomość podstaw 
architektury komputerów 

1. Nauczenie studentów samodzielnego wyszukiwania 
i przyswajania wiedzy na podstawie żródeł  
literaturowych i internetowych 
 
2. Nabycie umiejętności przygotowywania dobrze 
ustrukturalizownych i czytelnych materiałów 
pomocniczych do prezentacji ustnych 
 
3. Pogłębienie wiedzy dotyczącej studiowanej 
specjalizacji w zakresie praktycznie stosowanych 
metod, narzędzi i dostępnego oprogramowania 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations 

Web 2.0 i 
komunikacja w 
sieciach 
społecznych   inny                             

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

1. Ukazanie specyfiki komunikacji w mediach 
elektronicznych i umiejscowienie nauki o 
komunikowaniu w serwisach Web 2.0 wśród innych 
teorii komunikacji. 
 
2. Wykształcenie umiejętności opracowywania 
poprawnych, zgodnych z prawem i atrakcyjnych dla 
odbiorcy (skutecznych) komunikatów przeznaczonych 
do publikacji w internecie i jednoczesne weryfikowanie 
tych umiejętności podczas realizacji projektu 
trwającego cały semestr  
 
3. Wykształcenie umiejętności skutecznego 
komunikowania się przy użyciu najnowszych 
technologii.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Public Relations 

Zarządzanie 
sytuacją 
kryzysową   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 6 

- podstawowa wiedza z 
zakresu public relations 

1. Prezentacja i omówienie technik zarządzanie 
sytuacją kryzysową na przykładach konkretnych firm i 
instytucji. Wykształcenie umiejętności 
wykorzystywania tych technik w praktyce.  
 
2. Umiejscowienie tematyki zarządzania sytuacją 
kryzysową w kontekście szerszego obszaru jakim jest 
public relations. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Podyplomowe 
Studia 
Pedagogiczne podyplomowe niestacjonarne   

Ewaluacja Procesu 
Kształcenia   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 

Projektowanie procesu 
kształcenia 

Poznanie zasad i kształcenie umiejętności stosowania 
ewaluacji w procesie kształcenia. Jakość w pracy 
szkoły. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Współczesne 
systemy polityczne 

Contemporary 
political systems 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Dziennikarstwa 2 brak 

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej 
wiedzy z zakresu teorii i praktyki współczesnych 
systemów politycznych na świecie.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Podstawy reżyserii 
filmu i telewizji 

The essentials of 
Film and TV 
directiong do wyboru                        

Katedra 
Dziennikarstwa 5 brak 

Przybliżenie studentom możliwości uzycia 
instruemntów produkcji filmowych do realizcji 
pulicysdtycznych 
 
przybliżenie elementów historii kina  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu 

Transport w 
systemach 
logistycznych 

Transport in 
logistic systems specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Podstawy zarządzania. 
Wykład "Podstawy 
logistyki", z przedmiotów 
do wyboru.  

1. Rola transportu w logistyce; infrastruktura 
transportowa 
 
2. Charakterystyka środków transportu 
 
3. Problemy decyzyjne logistyki transporu 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
projektami 

Project 
Management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 6 

Podstawy zarządzania. 
Badania marketingowe. 
Zarządzanie jakością 

1. Zapoznać studenta ze specyfiką procesów 
projektowania 
 
2. Zapoznać studenta ze strukturą procesu 
projektowanoa 
 
3. Zapoznać studenta z podstawowymi metodami 
procesu projektowania 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Badania 
marketingowe 

Marketing 
Research kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Zarządzanie Marketing 
Mikroekonomia 
Psychologia Socjologia 
Statystyka 

1.Wskazanie studentom konieczności badań rynku i 
marketingowych oraz ważności informacji, 
pochodzących ze źródeł wewnętrznych i 
zewnętrznych firmy, 2. Nabycie umiejętności oceny 
jakości informacji marketingowej w procesie 
zarządzania 
 
przedsiębiorstwem, bądź inną organizacją, 3. 
Zapoznanie studentów z procedurą procesu 
badawczego, przygotowanie studentów do 
samodzielnego zaprojektowania i przeprowadzenia 
analizy wybranego rynku i badania marketingowego . 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem Marketing Marketing  kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Zarządzanie 
Mikroekonomia 
Psychologia Socjologia 

1. Poznawanie problemów przedsiębiorstwa w 
obszarze marketingu jako jednej z funkcji zarządzania 
firmą w warunkach konkurencji rynkowej; 2. 
Zrozumienie i utrwalenie podstawowych pojęć i zasad 
działań marketingowych obejmujących: istotę i funkcje 
marketingu, analizę marketingowego otoczenia i 
ocenę jego wpływu na  decyzje rynkowe 
przedsiębiorstwa; poznawanie rynkowych zachowań 
nabywców i konsumentów, reguł funkcjonowania 
rynku,  metod segmentacji rynku i  wyznaczania  rynku 
docelowego w efekcie prowadzonych badań 
marketingowych; 3. Poznanie instrumentów 
marketing-mix jako  podstawy zarządzania 
marketingiem: a) polityki produktu marketingowego i 
jego struktury, b) kształtowania ceny i warunków 
transakcyjnych,  
 
c) wyboru form i strategii dystrybucji oraz d) wyboru 
form  promocji i  skutecznego jej stosowania w 
praktyce przedsiębiorstw  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie i 
planowanie 
marketingowe 

Management and 
marketing 
planning do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 4 

Zarządzanie, Marketing, 
Badania marketingowe, 
Mikroekonomia 

1. Zapoznanie studentów z  podstawowymi funkcjami i 
procesem zarządzania marketingowego 
przedsiębiorstwem; 
 
2. Wykształcenie  umiejętności analizy i oceny sytuacji  
rynkowej przedsiębiorstwa dla potrzeb efektywnego 
zarządzania w warunkach konkurencji rynkowej.  
 
3. Rozpoznanie  specyfiki zarządzania 
marketingowego, identyfikacja, analiza i ocena 
czynników otoczenia marketingowego jako przesłanek 
tworzenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa. 

2013 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Strategia 
marketingowa 
przedsiębiorstwa 

Marketing strategy 
of company specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Mikroekonomia, 
zarządzanie, marketing, 
badania marketingowe, 
zarządzanie i 
planowanie 
marketingowe, finanse,  

Sprawdzenie nabytych podczas studiów umiejętności 
w zakresie: 
 
1. analizy otoczenia marketingowego (mikrootoczenia 
i makrootoczenia) oraz oceny pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa (metodą analizy SWOT) 
 
2. formułowania strategicznych i taktycznych celów 
marketingowych,  
 
3. projektowania właściwych strategii marketingowych 
 
4. oceny warunków wdrażania wybranych strategii 
marketingowych  

2013 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język niemiecki - 
Egzamin 

Foreign Language 
(German) - exam do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

- osiągnięcie stosunkowo sprawnej umiejętności 
komunikowania się w mowie i piśmie w sytuacjach 
dnia codzienego, przy zastosowaniu różnych środków 
językowych, adekwatnie do sytuacji; 
 
- osiągnięcie podstawowej umiejętności 
porozumiewania się na płaszczyźnie zawodowej; 
 
- przygotowanie do uczestnictwa w wielojęzycznej i 
wielokulturowej rzeczywistości współczesnej Europy 
poprzez wprowadzenie elementów wiedzy o krajach 
niemieckojęzycznych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Formatowanie i 
montaż radiowy   kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
samodzielnej realizacji rzeczywistych materiałów 
dźwiękowych. By to osiągnąć, trzeba ze studentami 
ćwiczyć budowanie scenariuszy, odpowiadających 
profesjonalnym standardom. By to osiągnąć muszą 
oni nauczyć się zasad tworzenia publicystycznych 
relacji dźwiękowych radiowych i telewizyjnych.  Będzie 
to wyczucie dla atrakcyjności tematu, umiejętność 
rozdziału treści formułowanych przez rozmówcę i 
pisanych przez dziennikarza, oponowanie zasad 
organizacji materiału, prowadzenia linii narracyjnych, 
umiejętność rozpoczęcia relacji dźwiękowej czy 
telewizyjnej i formułowania puenty na jej koniec. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
logistyczne 

Logistic 
technologies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

Technologie 
informacyjne. 
Zarządzanie 
przedsiębiorstwem. 

1. Wprowadzenie studenta w istotę i znaczenie 
technologii procesów logistycznych. 
 
2. Zapoznanie studenta rodzajami technologii 
logistycznych. 
 
3. Zapoznanie studenta z tendencjami rozwojowymi 
technologii logistycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
osobowości 
menedżera 

Psychology of 
manager's 
personality specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia, 
Psychologia działalności 
kadrowej i kierowniczej 

1. Wzbogacenie wiedzy studentów z zakresu i 
struktury osobowości człowieka, ze szczególnym 
uwzględnienieniem teorii cech (PEN, Wielka Piątka), 
odnoszących się do charaterystyki osobowościowej 
menedżera. 
 
2. Wskazanie na psychologiczne wyznaczniki 
skutecznego menedżera oraz jego umiejętności 
interpersonalne, komunikacyjne, negocjacyjne i 
rozwiązywania problemów, a także style kierowania. 
 
3. Utrwalanie wiedzy menedżerskiej na podstawie 
testów samooceny, asertywności oraz innych 
dyspozycji osobowościowych, biorąc pod uwagę 
pełnione role we współczesnej organizacji. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 2 

Zainteresowania 
związane z 
problematyką 
Psychologii zarządzania 
oraz realizacja studiów 
na tej specjalności 

1. Zapoznanie studentów z proponowaną tematyką 
prac magisterskich oraz z 
 
wymogami formalnymi i merytorycznymi dotyczącymi 
prac magisterskich. 
 
2. Gromadzenie literatury, kwerenda biblioteczna. 
 
3. Umożliwienie studentom wymiany w grupie 
własnych doświadczeń i wątpliwości związanych z 
pisaniem pracy magisterskiej, utrwalanie umiejętności 
w zakresie wystąpień publicznych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Dziennikarstwo 
online-
eredagowanie   specjalizacyjny                  

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

Wprowadzenie studentów w obszar redagowania 
treści pod kątem publikacji w internecie 
 
Zapoznanie z narzędziami do formatowania treści pod 
kątem internetu 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Strategiczne 
decyzje finansowe 

Strategic financial 
decisions kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Zarządzanie finansami, 
rachunkowość 
finansowa 

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu 
strategicznych decyzji finansowych przedsiębiorstwa. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Planowanie 
finansowe Financial planning kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Zarządzanie finansami, 
rachunkowość 
finansowa 

Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu 
planowania finansowego w przedsiębiorstwiw. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Kształtowanie 
kultury 
organizacyjnej w 
firmie 

Corporate culture 
formation in the 
company kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Podstawy zarządzania, 
socjologia 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
fenomenem kultury organizacyjnej i jej znaczeniem dla 
funkcjonowania organizacji. Kultura organizacyjna jest 
zasobem strategicznym przedsiębiorstw a świadomy 
uczestnik organizacji musi rozumieć podstawowe 
mechanizmy kształtujące to zjawisko, potrafić 
wskazać jej składniki oraz dynamikę. 
 
Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
takimi kwestiami jak definiowanie kultur 
organizacyjnych, kształtowanie polityki personalnej w 
kontekście kultury organizacyjnej, komunikacja i 
efektywność organizacji, motywowania w ramach 
danej kultury organizacyjnej. Wszystkie te składniki 
kultury powinny być postrzegane przez studenta jako 
zasób strategiczny przedsiębiorstwa. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie w 
Administracji podyplomowe niestacjonarne   

Programy i 
fundusze unijne 
dla samorzadu 
terytorialnego   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. zapoznanie z Funduszami Unijnymi oraz 
Funduszem Spójności 
 
2. Zapoznanie z programami i celami na które środki z 
nich pochodzące mogą być przeznaczone. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak Doskonalenie umiejętności językowych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Statystyka opisowa 

Descriptive 
statistics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczone kursy: 
Technologia 
informacyjna, 
Matematyka 

Pierwszym celem przedmiotu jest dostarczenie 
studentom wiedzy na temat podstawowych pojęć, 
koncepcji teoretycznych i problemów z zakresu 
metodologii badań empirycznych w naukach 
społeczno-ekonomicznych, w tym w zarządzaniu, w 
aspekcie statystycznym. Udział w zajęciach powinien 
pozwolić na lepsze zrozumienie problematyki 
metodologicznej w pracach własnych jak i krytyczną 
recepcję prac cudzych, w których wykorzystano 
metody statystyczne. Zajęcia mają również 
uświadomić etyczne problemy i ograniczenia w 
prowadzeniu badań z punktu widzenia statystycznego. 
 
Drugim celem przedmiotu jest przedstawienie 
możliwości wykorzystania metod statystyki opisowej i 
statystyki indukcyjnej w badaniach społęczno-
ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki zarządzania.  
 
Najważniejsze umiejętności: po kursie student będzie 
mógł  
 
• czytać ze zrozumieniem literaturę dotyczącą 
zarządzania z odwołaniami do badań statystycznych; 
 
• ocenić poprawność metodologiczną prezentowanych 
w niej badań empirycznych od strony statystycznej;  
 
• zaprojektować i samodzielnie przeprowadzić proste 
statystyczne badanie empiryczne (zwłaszcza wiązane 
z przygotowywaną pracą dyplomową);  
 
• opracować samodzielnie jakościowo i ilościowo 
(statystycznie) uzyskane z badania empirycznego 
wyniki; sporządzić raport z badania empirycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note 

kształcenia 
ogólnego             

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

       
 
 
 
 
 
 
 
      Celem nauki języka angielskiego rozpoczynającej 
się od poziomu zerowego jest –   
 
 opanowanie języka na poziomie zapewniającym 
komunikację językową. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Międzynarodowe 
stosunki polityczne 

International 
political relations kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Historia stosunków 
międzynarodowych 

1. Zapoznanie studentów z przeobrażeniami, jakie 
zaszły w międzynarodowych stosunkach politycznych 
w okresie po zakończeniu II wojny światowej do dziś 
 
2. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i 
terminologią z zakresu nauki o stosunkach 
międzynarodowych 
 
3. Ukazanie roli mocarstw światowych w kształtowaniu 
układu międzynarodowych stosunków politycznych 
(USA, Rosja, państwa europejskie) oraz roli 
wybranych organizacji  międzynarodowych (ONZ, 
NATO, organizacje współpracy regionalnej).  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak Doskonalenie umiejętności językowych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
ekonomiczna 

Economic 
psychology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

podstawowa wiedza z 
zakresu psychologii 
ogólnej  

Program kierowany jest do osób, które chcą bądź są 
zobowiązane poszerzać wiedzę z zakresu 
teoretycznych rozważań na temat najważniejszych 
zagadnień z psychologii ekonomicznej i praktycznych 
ich rozstrzygnięć. Oferowany kurs ma  na celu 
poszerzenie wiedzy słuchaczy, zainteresowanie 
omawianymi problemami, wzbudzanie refleksji, 
doskonalenie umiejętności operowania pojęciami 
psychologicznymi do opisu badanej rzeczywistości. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Realistyczna 
grafika 
komputerowa   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do 
praktycznego posługiwania się metodami, środkami i 
narzędziami informatyki w projektowaniu, tworzeniu i 
wykorzystywaniu realistycznej grafiki komputerowej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note 

kształcenia 
ogólnego             

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Celem nauki języka angielskiego rozpoczynającego 
sie od poziomu zerowego jest opanowanie języka na 
poziomie zapewniającym komunikację językową. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Wstęp do 
psychologii 
społecznej   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami psychologii społecznej 
 
2. Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania 
 
3. Ćwiczenie przygotowania i prowadzenia prezentacji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Podstawy prawa Basics of law podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 brak 

Przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu nauki o 
państwie i prawie. Prezentacja głównych zagadnień 
prawoznawstwa a zwłaszcza przybliżenie 
elementarnych reguł tworzenia, stosowania oraz 
obowiązywania prawa. Umiejętność zastosowania 
uzyskanej wiedzy w prarktycznej analizie aktów 
prawnych. Poznanie terminologii oraz podstawowych 
pojęć języka prawnego i prawniczego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Prawo handlowe Commercial  Law podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 Brak 

Przyswojenie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć 
prawa handlowego oraz jego konstrukcji prawnych. 
Zdobycie umiejętności swobodnego poruszania się po 
aktach prawnych z zakresu prawa handlowego oraz 
odnajdywanie okreslonych unormowań prawnych. 
Samodzielna interpretacja przepisów prawa 
handlowego i rozstrzyganie nieskomplikowanych 
stanow faktycznych w opraciu o regulacje prawne. 
Opanowanie wiedzy z zakresu konstrukcji prawnej 
spółek prawa handlowego. Umiejętność sporządzania 
prostych umów. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
kliniczna   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Celem wykładu jest wyposażenie w wiedzę o 
subdyscyplinie psychologii klinicznej - psychologii 
zdrowia - w jej najszerszym znaczeniu obejmującym 
zarówno pełne zdrowie, stany zagrożenia zdrowia i 
załamania zdrowia, czyli chorobę o różnym nasileniu. 
Student zdobędzie ramy dla rozumienia 
wieloczynnikowych uwarunkowań poziomów zdrowia i 
choroby oraz rozumienia procesów regulujących 
poziom zdrowia.  
 
 
 
Student będzie potrafił stawiać problemy związane z 
klasyfikowaniem oraz nabywaniem zachowań 
zdrowotnych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska Język hiszpański Spanish do wyboru                        

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Mówienie o czynnościach przeszłych (bliska 
przeszłość)- czas Preterito Perfecto de Indicativo 
 
Posługiwanie się słownictwiem dotyczącym 
pogody/czasu 
 
Poznanie stereotypów dotyczących Hiszpanii i 
Hiszpanów 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Zdobycie przez studentów kompetencji językowych w 
zakresie komunikacji w sytuacjach typowych dla życia 
codziennego oraz środowiska pracy. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

Zdobycie przez studentów kompetencji językowych w 
zakresie komunikacji w sytuacjach typowych dla życia 
codziennego oraz środowiska pracy. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język niemiecki German podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Zdobycie przez studentów kompetencji językowych w 
zakresie komunikacji w sytuacjach typowych dla życia 
codziennego oraz środowiska pracy. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Język hiszpański - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

Spanish - 
assessment with 
the note do wyboru                        

Katedra 
Dziennikarstwa 3 brak 

Studenci nabywają praktyczną znajomość języka 
hiszpańskiego, niezbędną w codziennych sytuacjach. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam 

kształcenia 
ogólnego             

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Celem nauki języka angielskiego rozpoczynającego 
sie od poziomu zerowego jest opanowanie jezyka na 
poziomie zapewniającym komunikację językową. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 statystyka opisowa 

1. Zapoznanie studentów z metodologią badań 
statystycznych.  
 
2. Umiejętność budowy modeli trendu, estymacji 
parametrów. 
 
3. Weryfikacja modeli oraz wykorzystanie ich do 
budowy prognoz zjawisk ekonomicznych 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Badania 
operacyjne 

Operational 
research podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 podstawy matematyki 

1. Zapoznanie studenta z metodami optymalizacji 
zjawisk ekonomicznych 
 
2. Prezentacja praktycznego wykorzystania metod 
optymalizacyjnych 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Finanse Finances podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1. Zapoznanie studenta z tematyką finansów i ich 
podziałem 
 
2. Omówienie pieniądza i jego roli w gospodarce 
 
3. Wyjaśnienie funkcjonowania rynków finansowych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Handel 
Zagraniczny 

Finanse 
międzynarodowe 

International 
finances kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie 
studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu 
funkcjonowania międzynarodowego ładu finansowego, 
ze szczególnym uwzględnieniem systemu walutowego 
w Europie. Istotnym założeniem jest także 
wykształcenie u studentów umiejętności krytycznego 
pojmowania zjawisk zachodzących we współczesnych 
finansach międzynarodowych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Język angielski - 
zaliczenie 
przedmiotu na 
ocenę 

English - 
assessment with 
the note 

kształcenia 
ogólnego             

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Celem nauki języka angielskiego rozpoczynającej się 
od poziomu zerowego jest –  
 
opanowanie języka na poziomie zapewniającym 
komunikację językową 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Wellness&Spa 

Zrównoważony 
rozwój w turystyce 

Balanced 
development in 
tourism specjalizacyjny                  

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 6 brak 

Poznanie genezy i głównych założeń turystyki 
zrównoważonej. 
 
Zrozumienie znaczenia ochrony i kształtowania 
środowiska zgodnie z ideą ekorozwoju. 
 
Poznanie zasad gospodarowania na rynku 
ekoturystycznym. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak Doskonalenie umiejętności językowych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak Doskonalenie umiejętności językowych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
strategiczne 

Strategic 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Podstawy Zarzadzania, 
Podstawy marketingu, 
Nauka o organizacji, 
Zachowania 
organizacyjne 

- Przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu 
zarzadzania strategicznego oraz metod i technik 
wspierajacych to zarzadzanie 
 
- Zastosowanie narzędzi zarzadzania strategicznego 
do rozwiązywania konkretnych problemów 
decyzyjnych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Dyplomacja i 
Negocjacje 
Międzynarodowe 

Prawo 
dyplomatyczne   specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 4 

znajomość zagadnień 
związanych z 
przedmiotem "Prawo 
międzynarodowe 
publiczne" 

1. Zapoznanie studenta z prawnymi podstawami 
prawa dyplomatycznego. 
 
2. Zapoznanie studenta z modelowymi instrumentami 
prawa dyplomatycznego i ich praktycznym 
zastosowaniem. 
 
3. Nabycie przez studenta umiejętności posługiwania 
się aktami prawa dyplomatycznego oraz 
interpretowania ich treści.    . 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Wiedza o 
społeczeństwie 

System polityczny 
RP 

Political system of 
Polish Republic specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 6 

Współczesne systemy 
polityczne 

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z 
podstawowymi wiadomościami na temat struktury i 
funkcjonowania polskiego systemu politycznego po 
1989 r. Program przedmiotu obejmuje omówienie 
podstawowych instytucji władzy, polskiego systemu 
partyjnego oraz systemu wyborczego. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami 

Planowanie 
finansowe Financial planning specjalizacyjny                  

WSZ 
"Edukacja" 5 

zaliczony przedmiot 
finanse 

Uzyskanie szczegółowej wiedzy na temat istoty, celów 
i funkcji planowania finansowego.  
 
Nabycie umiejętności konstruowania i stosowania 
planistycznych modeli finansowych na potrzeby 
 
zarządzania podmiotami gospodarczymi 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Przybliżenie podstawowych pojęć z zakresu nauki o 
państwie i prawie. Prezentacja głównych zagadnień 
prawoznawstwa, a zwłaszcza przybliżenie 
elementarnych reguł tworzenia, stosowania oraz 
obowiązywania prawa. Umiejętność zastosowania 
uzyskanej wiedzy w praktycznej analizie aktów 
prawnych. Poznanie terminologii oraz podstawowych 
pojęć języka prawnego i prawniczego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Mikroekonomia Microeconomics podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

– zapoznanie z podstawowymi prawami i 
prawidłowościami ekonomicznymi 
 
– zaprezentowanie znaczenia podstawowych 
kategorii, pojęć i języka ekonomii  
 
– wyjaśnienie mechanizmu funkcjonowania 
gospodarki rynkowej 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Prawo Law podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Brak 

Zajęcia mają na celu teoretyczne zaprezentowanie 
głównych zagadnień prawoznawstwa, a zwłaszcza 
przedstawienie podstawowych reguł tworzenia, 
stosowania oraz obowiązywaniem prawa, jak również 
praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy przy 
analizie tekstów aktów prawnych i rozwiązywaniu 
kazusów. Zapoznanie się z zasadami wykładni prawa, 
jej dyrektywami interpretacyjnymi i inferencyjnymi. 
Poznanie terminologii, pojęć oraz specyfiki języka 
prawnego i prawniczego 



 
 

 

269 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Ochrona własności 
intelektualnej 

Protection of 
Intelectual Propery podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 Brak 

Zaznajomienie studentów ze źródłami, istotą, 
podziałem i podstawowymi instytucjami prawa 
własności intelektualnej. Zapoznanie słuchaczy z rolą i 
zakresem regulacji prawa własności intelektualnej. 
Przybliżenie funkcji i zadań realizowanych przez tę 
gałąź prawa. Określenie granic prawnej (cywilnej i 
karnej) ochrony własności intelektualnej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy 
zarządzania 

Basics of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

zaznajomienie studentów z podstawowymi funkcjami 
zarządzania oraz procesem zarządzania organizacją  

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w prostych sytuacjach życia codziennego, 
towarzyskich i  zawodowych  
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Rachunkowość i 
Zarządzanie 
Finansami Rachunek kosztów Costs calculation specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

rachunkowość 
finansowa 

1. Przekazanie wiedzy na temat kosztów i procedur 
rachunku kosztów 
 
2. Wykształcenie umiejętności ustalania kosztów 
działalności 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Rozliczenia i 
polityka podatkowa 
przedsiębiorstwa 

Company 
accounts and tax 
policy specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

rachunkowość 
finansowa, finanse 

1. Przekazanie wiedzy na temat rozliczeń 
podatkowych przedsiębiorstwa 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia rozliczen 
podatkowych 
 
3. Umiejetność stosowania rachunków opłacalności 
opodatkowania 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
strategiczne 

Strategic 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

podstawy zarządzania, 
nauka o zarządaniu, 
koncepcje zarzadzania 

kreowanie w dłuższej perspektywie koncepcji rozwoju 
organizacji, umiejętność strategicznego myślenia, 
idetyfikowanie szans rozwojowych 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

1.Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
2. Systematyzowanie wiedzy; 
 
3. Doskonalenie i dalszy rozwój sprawności 
językowych z naciskiem na tworzenie prostych 
tekstów ustnych i pisemnych; 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1.Kształcenie umiejętności językowych przy 
wykorzystaniu posiadanych umiejętności uzyskanych 
na poziomie B1. 
 
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się dla 
potrzeb zawodowych, towarzyskich i naukowych. 
 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
3.  Systematyzowanie wiedzy; 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

1.Kształcenie umiejętności językowych przy 
wykorzystaniu posiadanych umiejętności uzyskanych 
na poziomie B1. 
 
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się dla 
potrzeb zawodowych, towarzyskich i naukowych. 
 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
3.  Systematyzowanie wiedzy; 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zasadami 
rachunkowości finansowej, stanowiącej logiczny, 
pełny i zwarty system odzwierciedlający zasoby, 
źródła ich finansowania oraz działalność gospodarczą 
przedsiębiorstwa. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

System 
penitencjarny i 
postpenitencjarny 
w Polsce   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 3 brak 

Wyposażenie absolwenta w merytoryczną wiedzę z 
zakresu systemu penitencjarnego i 
postpenitencjarnego w Polsce 
 
  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Wprowadzenie do 
metodyki pracy 
kuratora sądowego   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Ogólne przygotowanie  studenta do przyszłej roli 
zawodowej kuratora sądowego i usytuowania 
absolwenta na rynku pracy. 
 
2. Wyrobienie umiejętności wykorzystania wiedzy 
pozwalające na rozwiązywanie problemów w przyszłej 
roli kuratora sądowego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Planowanie 
finansowe Financial planning specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Określenie typów i celu sporządzania planów 
finansowych w przedsiębiorstwie 
 
2. Sporządzenie prognozy sprawozdań finansowych 
 
3. Sporządzenie planu płynności finansowej w 
przedsiębiorstwie 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Język hiszpański - 
Egzamin 

Foreign Language 
(Spanish) - exam do wyboru                        

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 brak 

Studenci nabywają praktyczną znajomość języka 
hiszpańskiego, niezbędną w codziennych sytuacjach. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Analiza 
matematyczna i 
algebra liniowa 

Mathematical 
analysis and linear 
algebra podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
metodami analizy matematycznej i algebry liniowej 
oraz wykształcenie umiejętności ich stosowania. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 brak 

1.Kształcenie umiejętności językowych przy 
wykorzystaniu posiadanych umiejętności uzyskanych 
na poziomie B1. 
 
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się dla 
potrzeb zawodowych, towarzyskich i naukowych. 
 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
3.  Systematyzowanie wiedzy; 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

1.Kształcenie umiejętności językowych przy 
wykorzystaniu posiadanych umiejętności uzyskanych 
na poziomie B1. 
 
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się dla 
potrzeb zawodowych, towarzyskich i naukowych. 
 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
3.  Systematyzowanie wiedzy; 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

1.Kształcenie umiejętności językowych przy 
wykorzystaniu posiadanych umiejętności uzyskanych 
na poziomie B1. 
 
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się dla 
potrzeb zawodowych, towarzyskich i naukowych. 
 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
3.  Systematyzowanie wiedzy; 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 4 brak 

1.Kształcenie umiejętności językowych przy 
wykorzystaniu posiadanych umiejętności uzyskanych 
na poziomie B1. 
 
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się dla 
potrzeb zawodowych, towarzyskich i naukowych. 
 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
3.  Systematyzowanie wiedzy; 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

1.Kształcenie umiejętności językowych przy 
wykorzystaniu posiadanych umiejętności uzyskanych 
na poziomie B1. 
 
2. Rozwijanie umiejętności komunikowania się dla 
potrzeb zawodowych, towarzyskich i naukowych. 
 
Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej; 
 
3.  Systematyzowanie wiedzy; 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Socjologia Sociology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
naukowym sposobem identyfikowania i wyjaśniania 
zjawisk społecznych. Rozumienie zmian w otoczeniu 
społecznym, wyjaśnianie tych procesów jak i 
prognozowanie wymaga znajomości podstawowych 
pojęć jakimi posługują się nauki społeczne. Aby móc 
w sposób pełny i systematyczny opisywać 
rzeczywistość społeczną w jej wymiarach 
(gospodarczych, instytucjonalnych, kulturowych itd.) 
student powinien poznać podstawy metodologii nauk 
społecznych jakie zostały wypracowane m.in. przez 
socjologię. Uchwycenie różnicy pomiędzy sposobami 
poznawania rzeczywistości w naukach formalnych i 
społecznych jest punktem wyjścia do samodzielnego i 
krytycznego wyjaśniania obserwowanych procesów 
społecznych. Głównym zadaniem prowadzącego 
przedmiot jest przekazanie wiedzy na temat 
standardów poznania socjologicznego. Student 
powinien zatem nabyć umiejętność zaplanowania 
badań własnych w zakresie nauk społecznych.  

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Koncepcje 
zarządzania 

Concepts of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

podstawy zarządzania, 
nauka o organizacji, 
zarządzanie 
strategiczne 

Rozróżnianie koncepcji i metod zarządzania 
organizacjami, implementowanie koncepcji i metod 
zarządzania do praktycznej działalności organziacji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zachowania 
organizacyjne 

Organizational 
behaviours podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

podstawy zarządzania, 
nauka o organziacji, 
zarzadzanie zasobami 
ludzkimi. 

podkreślenie roli człowieka w organizacji, oraz 
tworzenie właściwego środowiska w którym będzie 
możliwość realizacji celów organizacji oraz celów 
pracownika. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
rozwojowa i 
osobowości   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami psychologii osobowości oraz 
psychologii rozwojowej 
 
2. Ćwiczenie umiejętności przeprowadzania badań 
naukowych 
 
3. Ćwiczenie przygotowania i prowadzenia prezentacji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Praktyczna nauka 
języka 
angielskiego - 
gramatyka 
praktyczna   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

Kurs z zakresu gramatyki praktycznej języka 
angielskiego ma na celu usystematyzowanie wiedzy z 
gramatyki praktycznej języka angielskiego, a także 
wyćwiczenie struktur gramatycznych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
Informacyjne   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, 
przesyłania, prezentowania informacji. Dodatkowym 
celem zajęć jest wypracowanie umiejętności doboru 
odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji 
własnych zadań. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 5 brak 

1. Wyksztalcenie w studentach swobody w 
komunikowaniu sie w jezyku angielski w srodowisku 
naturalnym 
 
2. Wprowazenie elementow weidzy o krajach obszaru 
kultury anglosaskiej 
 
3. Zapoznanie studentow ze slownictwem 
kierunkowym dla ich przedmiotu 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy 
zarządzania 

Basics of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

W tym to materiale pragnę przekonać słuchacza, że 
zarządzanie nie musi być trudne ale jest niezbędne 
dla każdego kto ma firmę lub w niej pracuje, czyli dla 
każdego informatyka. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 5 JĘZYK ANGIELSKI 

• wypowiada się na temat doświadczeń, czynności już 
wykonanych i jeszcze nie wykonanych, używając 
czasu present perfect 
 
• wyraża opinie na temat kupowania ubrań i konfliktów 
w rodzinie 
 
• dokonuje porównań, posługując się stopniem 
wyższym przymiotników 
 
• opisuje miejsca 
 
• pyta o drogę i udziela informacji  
 
• wypowiada się na temat życia towarzyskiego i 
imprez kulturalnych 
 
• wyrażą opinie, emocje i uczucia 
 
• wypowiada się na temat nauki języków oraz sportów 
 



 
 

 

274 

 

rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

• formułuje nakazy, zakazy i reguły postępowania  
 
• prowadzi rozmowę, używając wyrażeń stosowanych 
przy robieniu zakupów oraz zwracaniu zakupionych 
towarów 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 język angielski 

1. wypowiada się na temat zaplanowanych czynności; 
formułuje opinie na temat wydarzeń w przyszłości; 
wyraża obietnice, decyzje, propozycje; odpowiada na 
różnorodne pytania dotyczące czynności 
wykonywanych w przeszłości, obecnie oraz planów na 
przyszłość, posługując się czasami present, past i 
future 
 
2. zamawia dania w restauracji; pisze list nieformalny 
 
3. wypowiada się na temat doświadczeń, czynności 
już wykonanych i jeszcze nie wykonanych, używając 
czasu present perfect; wyraża opinie na temat 
kupowania ubrań i konfliktów w rodzinie; dokonuje 
porównań, posługując się stopniem wyższym 
przymiotników 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Podstawy 
elektroniki i 
miernictwa 

Basics of 
electronics and 
measurement podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 2 brak 

1. Zapoznanie studenta z budową i zasadą działania 
elementów i urządzeń elektronicznych 
 
2. Zapoznanie studentów z działaniem i 
zastosowaniem analogowych i cyfrowych urządzeń 
 
3. Zapoznanie studentów z budową, działaniem i 
zastosowaniem przyrządów pomiarowych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarzadzanie w 
Hotelarstwie i 
Gastronomii Etyka Ethics podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 3 brak 

1. Przybliżenie podstawowej wiedzy na temat refleksji 
etycznej w jej wymiarze historycznym i 
przedmiotowym. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Filozofia Philosophy podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. przedstawić główne problemy filozoficzne w 
poszczególnych okresach rozwoju myśli filozoficznej, 
2. omówić główne kierunki filozoficzne  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Wprowadzenie do 
inżynierii 
komputerowej 

Introduction to 
computer 
engineering podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 Brak 

1. Zapoznanie studentów z budową systemu 
komputerowego 
 
2. Zapoznanie studentów z organizacją systemu 
komputerowego i jego architekturą 
 
3. Zapoznanie studentów z rolą i właściwościami 
poszczególnych komponentów układu 
komputerowego 
 
4. Zapoznanie studentów z budową i zasadą działania 
urządzeń peryferyjnych 
 
5. Zapoznanie studentów  z algebrą Boole'a 
 
6. Zapoznanie studentów z operacjami na funkcjach 
logicznych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Stosunki 
Międzynarodowe 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Język hiszpański - 
Egzamin 

Foreign Language 
(Spanish) - exam do wyboru                        

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 brak 

Studenci nabywają praktyczną znajomość języka 
hiszpańskiego, niezbędną w codziennych sytuacjach. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Ekologia i ochrona 
środowiska 

Ecology and 
environment 
protection 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 3 brak 

Student: 
 
Zapoznaje się z podstawową wiedzę dotyczącą 
ekologii, ochrony środowiska i przyrody, 
 
Potrafi analizować i oceniać odkształcenia środowiska 
oraz w miarę możliwości przeciwdziałać ich skutkom,  
 
Potrafi wziąć odpowiedzialność za środowisko, w 
którym żyje, rozsądnie i etycznie korzysta ze 
środowiska, 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Ekonomia Economy podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

Zaznajomienie studentów z podstawowymi aspektami 
mikro- i makroekonomii. Wypracowanie umiejętności 
rozpoznawania i oceny procesów zachodzących w 
gospodarce w skali mikro- i makroekonomicznej. 
Przyswojenie wiedzy i instrumentarium mikro- i 
makroekonomii umożliwiające studentom poruszanie 
się na gruncie innych nauk. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Filozofia Philosophy 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 1 brak 

Wprowadzenie do filozofii w wymiarze przedmiotowym 
i historycznym. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy 
zarządzania 

Basics of 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

zapoznanie studentów z podstawowymi funkcjami 
zarządzania występującymi w zarządzaniu 
organizacją  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Mikroekonomia Microeconomics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

1. zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami 
ekonomicznymi 
 
2. zrozumienie zależności występujących pomiędzy 
różnymi kategoriami ekonomicznymi 
 
3. udoskonalenie umiejętności abstrakcyjnego 
myślenia i rozwiązywania problemów ekonomicznych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Komunikacja 
Społeczna i Public 
Relations Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 język angielski 

1.wypowiada się na temat życia towarzyskiego i 
imprez kulturalnych;wyrażą opinie, emocje i 
uczucia;wypowiada się na temat czynności, wydarzeń 
uzależnionych od różnych warunków (If you…, 
I’ll…);wypowiada opinie na temat hipotetycznych 
wydarzeń;wyraża przypuszczenia 
 
2.wypowiada sie na temat pracy i umie zastosować 
słownictwo z tym związane 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Marketing 
międzynarodowy 

International 
marketing podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

makroekonomia, 
mikroekonomia, 
marketig 

- przekazanie niezbędnej wiedzy dotyczącej 
problematyki marketingu w procesach 
umiędzynaradawiania tej działalności; 
 
- wskazanie mozliwych aplikacji instrumentów 
marketingu w skali globalnej/międzynarodowej; 
 
przekazanie wiedzy o skutecznym konkurowaniu na 
rynkach zagtanicznych przy wykorzystaniu 
instrumentów marketingu. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Psychologia Psychology podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

Podstawowa wiedza psychologiczna w formie 
głównych pojęć, praw i zależności. Na jej podstawie 
studenci uzyskają zrozumienie   mechanizmów 
regulacji zachowania i metodach  ich poznawania 
(diagnozy). W aspekcie dydaktycznym zajęcia są 
skoncentrowane na strukturze wiedzy psychologicznej 
i ilustrujących ją przykładach konkretnych zachowań 
oraz problemów życiowych.     
 
Nabycie umiejętności  interpretacja zachowań w ich 
naturalnych kontekstach i zastosowania siatki  
podstawowych  pojęć psychologicznych.  
Przedstawiana w toku zajęć problematyka różnic 
indywidualnych powinna też ułatwić studentom wgląd 
we własne możliwości i cechy osobowości. 
 
Treści przekazywane w toku zajęć mogą stanowić 
podstawę kształtowania rozwoju osobistego w tych 
ograniczonych zakresach, których dotyczyły będą 
zajęcia.     
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Zarządzanie 
kosztami i 
wynikami 

Management of 
expenses and 
earnings specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

rachunkowość 
finansowa 

1. Przekazanie wiedzy na temat rachunku wyników i 
zarządzania 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia rachunku 
wyników 
 
3. Wykształcenie umiejętności zarządzania i analizy 
kosztów 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologie 
Informacyjne   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

Głównym celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
oprogramowaniem dotyczącym tworzenia, 
przesyłania, prezentowania informacji. Dodatkowym 
celem zajęć jest wypracowanie umiejętności doboru 
odpowiednich narzędzi informatycznych do realizacji 
własnych zadań. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Zarządzanie i 
planowanie 
marketingowe 

Management and 
marketing 
planning specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

podstawy zarządzania, 
marketing, badania 
marketingowe 

1. Zapoznanie studentów z teorią i praktyką 
zarządzania działalnością marketingową. 
 
2. Nabycie przez studentów umiejętności tworzenia 
planu marketingowego przedsiębiorstwa. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
zarządzania 

Management 
psychology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1. Zapoznanie studentów z podstawowymi 
zagadnieniami psychologii zarządzania 
 
2. Ćwiczenie umiejętności planowania i organizacji 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 3 język angielski 

1. wypowiada się na temat czynności przeszłych i 
różnych przeszłych umiejętności; wypowiada się na 
temat rzeczy, które robił w miniony weekend 
 
2. wypowiada się na temat sposobu ubierania się; 
wypowiada się na temat imprez muzycznych; określa 
czynności dziejące się w danej chwili przy pomocy 
czasu Present Continuous; wypowiada się na temat 
planów na przyszłość 
 
3. przedstawia swoje zainteresowania; wypowiada się 
na temat sportu; wypowiada się na temat sposobów 
spędzania wolnego czasu; wyraża swoją opinię na 
temat tego co lubi i czego nie lubi 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 język angielski 

1. potrafi posługiwać się czasem Present Perfect i 
Present Perfect Continuous 
 
2. posługuje się słownictwem związanym z uczuciami i 
pieniędzmi 
 
3, potrafi pisać ofertę turystyczną i rozprawkę 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 3 język angielski 

1. wypowiada się na temat zaplanowanych czynności; 
formułuje opinie na temat wydarzeń w przyszłości; 
wyraża obietnice, decyzje, propozycje; odpowiada na 
różnorodne pytania dotyczące czynności 
wykonywanych w przeszłości, obecnie oraz planów na 
przyszłość, posługując się czasami present, past i 
future 
 
2.zamawia dania w restauracji; pisze list nieformalny 
 
3.wypowiada się na temat doświadczeń, czynności już 
wykonanych i jeszcze nie wykonanych, używając 
czasu present perfect; wyraża opinie na temat 
kupowania ubrań i konfliktów w rodzinie; dokonuje 
porównań, posługując się stopniem wyższym 
przymiotników 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

drugiego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Administracja 
publiczna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. przedstawić główne problemy filozoficzne w 
poszczególnych okresach rozwoju myśli filozoficznej, 
2. omówić główne kierunki filozoficzne  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Podstawy 
elektroniki i 
miernictwa 

Basics of 
electronics and 
measurement podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 2 brak 

1. Zapoznanie studenta z budową i zasadą działania 
elementów i urządzeń elektronicznych 
 
2. Zapoznanie studentów z działaniem i 
zastosowaniem analogowych i cyfrowych urządzeń 
 
3. Zapoznanie studentów z budową, działaniem i 
zastosowaniem przyrządów pomiarowych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Administracja 
publiczna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

1. Przybliżyć cele pojęcia i metody etyki w 
zarządzaniu, 2. Uczyć umiejętności formułowania i 
przestrzegania standardów etycznych w firmach i 
instytucjach oraz szeroko pojętym zarządzaniu, 3. Ma 
umożliwić studentom praktyczne zastosowanie etyki w 
sferze zarządzania oraz biznesu.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zachowania 
organizacyjne 

Organizational 
behaviours podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1. Rozumienie istoty i prawidłowości zachowań 
organizacyjnych, uwarunkowań 
 
 oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i 
zarządzania. 
 
2. Rozumienie źródeł i podłoża konfliktów, istoty 
komunikowania się w  
 
organizacji. 
 
3. Umiejętność scharakteryzowania stylów kierowania, 
rozwiązywania  
 
konfliktów, radzenia sobie ze stresem.   
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Ergonomia Ergonomics 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Pozyskanie wiedzy na temat podstaw ergonomii. 
 
Poznanie narzędzi i metod kształtowania środowiska 
pracy. 
 
Uświadomienie roli zarządzającego instytucją lub 
firmą w organizacji pracy. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie w 
Hotelarstwie i 
Gastronomii Podstawy rekreacji 

Basics of 
recreation kierunkowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 3 brak 

Poznanie roli rekreacji w życiu jednostki i społeczności 
 
Zrozumienie znaczenia rekreacji w zapobieganiu 
chorobom cywilizacyjnym 
 
Poznanie zasad kształtowania przestrzeni 
rekreacyjnej w sferze organizacyjnej i materialnej 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia pracy 
i organizacji 

Psychology of 
work and 
organisation specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 Wstęp do psychologii 

Przyszły pracownik musi posiadać wiedzę na temat 
psychospołecznych uwarunkowań sukcesu 
przedsiębiorstw oraz posiadać wiedzę pozwalającą na 
sprawne wykonywanie zadań w środowisku 
pracowniczym.  
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w 
podstawowymi narzędziami jakie zostały 
wypracowane na gruncie psychologii pracy i 
organizacji. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Ochrona własności 
intelektualnej 

Protection of 
Intelectual Propery 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 1 brak 

Pozyskanie wiedzy na temat zasobu dóbr 
niematerialnych i dóbr przemysłowych. 
 
Poznanie narzędzi prawnych i instytucjonalnych 
ochrony dóbr własności intelektualnej. 
 
Identyfikacja własnej roli studenta i pracownika w 
sferze własności intelektualnej. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Odnowa 
biologiczna z 
masażem   specjalizacyjny                  

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 

podstawy fizjologii 
człowieka 

1. Opanowanie podstawowych pojęć z dziedziny 
odnowy biologicznej, regeneracji i zmęczenia. 
 
2. Zapoznanie się z rodzajami masażu i 
wykorzystaniem masażu w odnowie biologicznej. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Rachunkowość 
finansowa 

Financial 
accountancy kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 mikroekonomia 

1. Przekazanie wiedzy na temat celów, metod i zasad 
rachunkowości 
 
2. Przekazanie wiedzy na temat organizacji  ksiąg i 
sprowozdawczości finansowej 
 
3. Wykształcenie umiejętności rozumienia informacji z 
rachunkowości 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie w 
Hotelarstwie i 
Gastronomii 

Finansowanie 
Usług 
Hotelarskich, 
Gastronomicznych 
i Turystycznych   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1. Przekazanie wiedzy na temat finansów i rozliczen w 
podmiocie turystycznym 
 
2. Wykształcenie umiejętności prowadzenia analiza 
ekonomicznych w zarządzaniu 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Politologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Administracja 
Publiczna Finanse publiczne Public finances specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1. Przekazanie wiedzy na temat finansów publicznych 
w Polsce i UE 
 
2. Wykształcenie umiejętności analizaowania zjawis w 
zakresie finansów publicznych 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Technologia 
Informacyjna   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Celem zajęć laboratoryjnych jest nabycie przez 
studentów umiejętności wykorzystywania 
współczesnych narzędzi informatycznych w 
różnorodnych obszarach zarządzania, nabycie 
praktycznych umiejętności obsługi komputera 
związanych z zarządzaniem plikami, edycją 
dokumentów tekstowych, obsługą arkuszy 
kalkulacyjnych i internetu. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Statystyka opisowa 

Descriptive 
statistics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

Wykorzystanie metod statystyki w badaniach 
społeczno-ekonomicznych, przedstawienie zagadnień 
teoretycznych w odniesieniu do praktyki ekonomicznej 
i społecznej w odniesieniu do profesjonalnych 
pakietów statystycznych i arkuszy kalkulacyjnych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna Resocjalizacja   podstawowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 1 brak 

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami w zakresie 
teorii pedagogiki resocjalizacyjnej i jej subdyscyplin. 
 
Analizowanie genezy wybranych zachowań 
społecznie szkodliwych z uwzględnieniem wiedzy o 
niedostosowaniu dzieci i młodzieży. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Statystyka 
matematyczna 

Mathematical 
statistics podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 Statystyka opisowa 

- dostarczenie studentom wiedzy na temat 
podstawowych pojęć, koncepcji teoretycznych i 
problemów z zakresu metodologii badań 
empirycznych w naukach społeczno-ekonomicznych, 
w aspekcie statystycznym.  
 
- przedstawienie możliwości wykorzystanie metod 
statystyki opisowej i statystyki indukcyjnej w 
badaniach społeczno-ekonomicznych, przedstawienie 
zagadnień teoretycznych w odniesieniu do praktyki 
zarządzania. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Fizyka - 
laboratorium   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

zapoznanie słuchaczy z podstawami fizyki w zakresie 
niezbędnym dla ogólnego kształcenia inżynierskiego.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Systemy 
wbudowane Built-in systems kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 5 

Podstawy elektroniki i 
miernictwa 

Celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z 
podstawowymi zagadnieniami konstrukcji, eksploatacji 
i z zastosowaniami systemów wbudowanych.  
 
Celem kursu jest nabycie przez studentów wiedzy 
potrzebnej do wdrażania, konfiguracji i utrzymania w 
ruchu układów i urządzeń z systemami wbudowanymi 
oraz wykazanie specyfiki takich systemów i różnic w 
stosunku do typowych komputerowych systemów do 
celów gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i 
transmisji danych. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Resocjalizacja i 
Pomoc 
Postpenitencjarna 

Metodyka pracy 
resocjalizacyjnej   specjalizacyjny                  

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 5 

pedagogika 
resocjalizacyjna, 
teoretyczne podstawy 
wychowania 

Analizowanie kierunków  nurtów prowadzenia 
oddziaływań resocjalizacyjnych w instytucjach. 
 
Rozpoznawanie szczegółowych metod pracy 
resocjalizacyjnej i ich adekwatnego stosowania w 
praktyce. 
 
Identyfikowanie sposobów oddziaływań wychowawcy 
wobec podkulturowych zjawisk antagonistycznych.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Seminarium Seminar podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Zapoznanie z wymogami pisania pracy, pod 
względem technicznym i mertorycznym. 

2011 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 2 

znajomość języka 
angielskiego na 
poziomie A2 

Rozwijanie umiejętności językowych i komunikowania 
się w  sytuacjach życia codziennego, towarzyskich i  
zawodowych  
 
Udoskonalanie umiejętności czytania i słuchania ze 
zrozumieniem oraz tworzenie krótkich form pisemnych 
 
Poznawanie nowych zagadnień gramatycznych i 
doskonalenie wcześniej już poznanych 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Warsztat public 
relations    kierunkowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 1 brak 

1. Przybliżenie studentom realiów pracy w public 
relations 
 
2. Rozwijanie kreatywności studentów w realizacji 
zadań z zakresu public relations 
 
3. Ukazanie studentom ich predyspozycji do 
wykonywania różnych funkcji w zespole agencji PR 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia stacjonarne   

Żywienie w 
turystyce i rekreacji 

Feeding in tourism 
and recreation podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 5 brak 

Zawierają wiadomości na temat znaczenia składników 
pokarmowych i ich wpływu na organizm człowieka 
oraz właściwości produktów spożywczych i zasad ich 
przechowywania w różnych warunkach. Przedstawia 
się zasady racjonalnego żywienia i układania 
jadłospisów różnych grup turystycznych. Towarzyszy 
im prezentacja nowszych osiągnięć w dziedzinie 
żywności i żywienia (makrobiotyki, zdrowa żywność). 
Omówione zostaną zwyczaje żywieniowe w Polsce i w 
innych krajach oraz podstawy żywienia dietetycznego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Logistyka Logistics kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 3 

Podstawy zarządzania 
przedsiębiorstwem 

1. Przekazanie podstawowych wiadomości o 
znaczeniu procesów logistycznych w gospodarce i 
przedsiębiorstwie 
 
2. Przekazanie podstawowych wiadomości o  
strukturze procesów logistycznych 
 
3. Przekazanie podstawowych wiadomości o 
zarządzaniu logistyką 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Logistyka 
dystrybucji 

Logistics of the 
distribution specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 

Podstawy logistyki. 
Technologie logistyczne. 

1. Zapoznanie studenta z podstawowymi zadaniami 
logistyki dystrybucji. 
 
2. Opanowanie umiejętności rozwiązywania typowych 
zadań logistyki dystrybucji. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Bioróżnorodność    podstawowy                       

Katedra 
Turystyki i 
Rekreacji 1 brak 

Nabycie podstawowej wiedzy z zakresu różnorodności 
biologicznej,  poznanie związków przyczynowo –
skutkowych zagrożeń  flory i fauny związanych z 
uprawianiem turystyki na terenach cennych 
przyrodniczo. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie w 
Administracji podyplomowe niestacjonarne   

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

Human resources 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Brak 

1. Zapoznanie z ewolucją poglądów na zarządzanie 
kapitałem ludzkim organizacji 
 
2. Poznanie współczesnych rozwiązań w zakresie 
doboru pracowników do organizacji 
 
3. Poznanie zasad i procedur ewaluacji pracowników 
oraz kierowania ich rozwojem 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Architektura 
systemów 
komputerowych 

Architecture of 
computer systems kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Zaliczony kurs: 
Wprowadzenie do 
inżynierii komputerowej 

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy podstawowej 
o architekturze komputera: 
 
-w szczególności przedstawiona będzie budowa 
komputera ( z omówieniem używanych układów 
cyfrowych), arytmetyka komputera i architektura listy 
rozkazów, 
 
-omówione będzie działanie prostego komputera 
dydaktycznego, 
 
-przedstawiona zostanie architektura RISC i CISC a 
także ewolucja struktury komputera 
jednoprocesorowego. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Wybrane 
zagadnienia sieci 
komputerowych 

Selected issues of 
computer 
networks specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 6 

Zaliczenie kursu: 
Technologie sieciowe, 
Sieci komputerowe 

Celem wykładu jest wyjaśnienie wybranych zagadnień 
związanych z funkcjonowaniem rozległych sieci 
komputerowych. Na początku szczegółowo omawia 
się warstwę aplikacji w sieci Internet. Następnie 
przedstawione są protokoły sieci rozległych X25, 
Frame Relay, ATM, MPLS. Przedstawia się również 
metodologię projektowania struktur rozległych sieci 
komputerowych. Przedstawiane są również sieci 
bezprzewodowe. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Problemy 
społeczne i 
zawodowe 
informatyki oraz 
ochrona danych 
osobowych 

Social and 
vocational 
problems in 
computer scence podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

Celem przedmiotu jest: 
 
-  zapoznanie studentów ze społecznymi i 
psychologicznymi zagadnieniami wykonywania pracy 
(w szczególności w branży IT): elementy socjologii 
organizacji w kontekście specyfiki pracy informatyków; 
elementy psychologii pracy w kontekście pracy 
informatyków; 
 
 
 
- wprowadzenie studentów w problematykę ochrony 
danych osobowych w wymiarach prawnym, 
społecznym i organizacyjnym. 

2013 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Logistyka w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 Brak 

Przekazać studentom podstawowe informacje o 
merytorycznych i formalnych wymaganiach względem 
pracy dyplomowej magisterskiej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Mediacje Mediation kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 brak 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów. We 
współczesnych systemach prawnych coraz częściej 
zalety mediacji doceniane są przez ustawodawców, co 
przekłada się na ilość regulacji w tej materii. Studenci 
powinni podczas zajęć poznać obszary w jakich 
można wykorzystywać mediację oraz techniki 
mediacyjne wykorzystywane w praktyce.  

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Metodologia pracy 
naukowej   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Socjologia ogólna 

Celem zajęć wykładowych jest zapoznanie studentów 
z problematyką uprawiania nauki, budowania teorii i 
sposobami naukowych weryfikacji hipotez; 
 
Zapoznanie z istotą i sensem korzystania z wiedzy 
metodologicznej w naukowym poznawaniu 
rzeczywistości, rozumienie zasad postępowania 
badawczego; 
 
Poznanie możliwych sposobów wykorzystania wiedzy 
metodologicznej do projektowania własnych prac 
badawczych, nabycie podstawowych umiejętności 
weryfikacji i oceny poprawności metodologicznej 
badań naukowych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Podstawy 
systemów 
telekomunikacji 
cyfrowej 

Basics of digital 
telecommunication 
systems podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 3 

Matematyka, fizyka, 
podstawy 
programowania 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi problemami budowy, zasadami 
funkcjonowania i 
 
właściwościami telekomunikacyjnych i 
teleinformatycznych systemów telekomunikacyjnych. 
Student uzyskuje 
 
wiedzę, która umożliwia mu scharakteryzować sygnały 
stosowane w telekomunikacji, ich przetwarzanie, 
 
zabezpieczenie przed degradacją w kanale 
transmisyjnym, opisać ich odbiór wraz z 
charakterystyką funkcji 
 
odbiornika telekomunikacyjnego. 
 
Cel kształcący: 
 
Kształtowanie umiejętności umożliwiających 
studentowi zrozumienie podstawowych procesów 
fizycznych 
 
zachodzących w systemach telekomunikacyjnych, 
opanowanie umiejętności stosowania metod kompresji 
sygnałów, 
 
protekcji sygnałów przed degradacją w kanale 
transmisyjnym, dokonanie oceny jakości transmisji i 
pomiarów w 
 
systemach telekomunikacyjnych. Zapoznanie z 
zakresem czynności przeprowadzenia instalacji i 
administrowania 
 
sieci lokalnych w tym sieci bezprzewodowych. 
 
Cel praktyczny: 
 
Przygotowanie studenta do podjęcia pracy w 
zespołach zajmujących 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Doradca 
Zawodowy podyplomowe niestacjonarne   

Etyka w 
zarządzaniu 

Ethics of 
management 

kształcenia 
ogólnego             

Katedra 
Zarządzania 3 brak 

Zapoznanie studentów z problemami etyki 
zarządzania. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   

Strategie 
personalne 

Personnel 
strategies specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 4 brak 

1. Rekapitulacja i uporządkowanie wiedzy z zakresu 
zarządzania zasobami ludzkimi. 
 
2. Poznanie zasad  strategicznego planowania 
zasobów ludzkich w organizacji. 
 
3. Poznanie zasad projektowania nowoczesnej polityki 
personalnej w organizacji. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

Human resources 
management podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Podstawy ekonomii, 
socjologia 

Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy o  
strategicznej roli i znaczeniu zasobów ludzkich dla 
każdej współczesnej organizacji. 
 
Celem zajęć jest nabycie wiedzy przez studentów w 
zakresie procesów zarządzania zasobami ludzkimi w 
przedsiębiorstwach.  
 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
najważniejszymi zasadami i narzędziami 
wypracowanymi na gruncie praktyki Zarządzania 
Zasobami Ludzkimi w przedsiębiorstwach. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Psychologia Psychology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 

Nie stawia się wymagań 
( warunków ) wstępnych  

1. Zapoznanie studentów z problemtyką istoty i 
głównych dziedzin psychologii, funkcjonowaniem 
podstawowych procesów psychicznych, a także 
poglądami na istotę i strukturę osobowości człowieka. 
 
2. Ugruntowanie wiedzy z zakresu głównych 
kierunków i metod badań psychologicznych oraz 
funkcjonowania psychiki człowieka. 
 
3. Rozwinięcie wyobraźni i myślenia twórczego 
człowieka z perspektywy jego uwarunkowań 
psychicznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
radzenia sobie ze 
stresem 

Psychology of 
stress 
management do wyboru                        

Katedra 
Zarządzania 5 

Nie przewiduje się 
wymagań wstępnych. 

1. Zapoznanie sudentów z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi istoty i źródeł stresu 
psychologicznego, reakcji organizmu na stres, jego 
skutki oraz uwarunkowania odporności na stres. 
 
2. Wskazanie na praktyczne sposoby przezwyciężania 
stresu w środowisku pracy oraz zastosowanie 
niektórychtechnik treningu psychologicznego. 
 
3. Wykorzystując określone testy psychologiczne 
określić skalę siły wpływu czynników stresogennych 
oraz poziom wypalenia zawodowego. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Zarządzanie 
zasobami ludzkimi 

Human resources 
management kierunkowy                       

Katedra 
Zarządzania 2 

Zaliczone 
przedmioty:Podstawy 
zarządzania 

1. Przekazanie wiedzy - podstawowych pojęć z 
zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
scharakteryzowanie elementów tworzących system 
ZZL. 
 
2. Sprecyzowanie miejsca i roli ZZL w całokształcie 
procesu zarządzania, zwłaszcza w aspekcie 
zatrudniania pracowników, motywowania, rozwoju 
kadr oraz tworzenia zakładowych systemów oceniania 
okresowego. 
 
3. Nabycie przez studenta kompetencji w zakresie 
zastosowania metod rekrutacji i selekcji oraz technik 
oceniania w środowisku pracy. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Animacja 
komputerowa   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 6 

Zaliczenie przedmiotów 
Kompozycja Obrazu, 
Grafika komputerowa 

1 Zapoznanie studentów kierunku Grafika 
Komputerowa z podstawami technik animacji 
komputerowej.  
 
2.Zapoznanie studentów kierunku Grafika 
Komputerowa z historycznym rozwojem form animacji.  
 
3 Zapoznanie studentów kierunku Grafika 
Komputerowa z etapami powstawania animacji 
komputerowej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia stacjonarne 

Grafika 
Komputerowa 

Animacja 
komputerowa   podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 6 

Zaliczenie przedmiotów 
Kompozycja obrazu i 
Grafika komputerowa 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi zagadnieniami post produkcji i animacji 
filmowej oraz przygotowania materiału filmowego do 
emisji. 
 
Zadaniem przedmiotu jest uzupełnienie wiedzy 
teoretycznej zdobytej przez studentów na wykładzie z 
animacji o praktyczne umiejętności jej realizacji. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
działalności 
kadrowej i 
kierowniczej 

Psychology of 
personnel and 
managerial activity specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 2 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia, 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu zarządzania 
zasobami ludzkimi w interpretacji psychologicznej, 
szczególną uwagę zwracając na pozyskiwanie i dobór 
pracowników, motywowanie i ocenianie oraz 
zarządzanie sobą w dążeniu do sukcesu 
współczesnego menedżera. 
 
2.Utrwalanie nabytej wiedzy doskonaląc umiejętności 
kierownicze, a zwłaszcza wywierania wpływu na ludzi 
oraz podejmowania racjonalnych decyzji w procesie 
kierowania. 
 
3.Przygotowanie studentów do praktyki działalności 
kadrowej od strony psychologicznej, prowadzenia 
rozmowy kwalifikacyjnej i psychologicznej interpretacji 
narzędzi oceniania okresowego pracowników. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Sieci komputerowe 

Computer 
networks specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 5 

Zaliczenie kursu: 
Technologie sieciowe 

Celem wykładu jest wyjaśnienie podstawowych 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem i łączeniem 
sieci komputerowych. Następnie omawia się model 
warstwowy odniesiony do sieci Internet. W tej części 
wykładu dokładnie przedstawia się warstwę sieciową i 
transportową w Internecie 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Fizyka Physics podstawowy                       

Katedra 
Informatyki 1 brak 

1. Nabycie podstawowej wiedzy z fizyki. Wiedza z 
fizyki jest niezbędna do zrozumienia procesów i 
zjawisk omawianych w dalszym toku studiów na 
przedmiotach kierunkowych. 
 
2. Zdobycie umiejętności jakościowego rozumienia, 
interpretacji oraz ilościowej analizy – w oparciu o 
prawa fizyki.  
 
3. Nabywanie i utrwalanie kompetencji społecznych 
obejmujących inteligencję emocjonalną polegającą na 
umiejętności współpracy w grupie studenckiej mającej 
na celu efektywne rozwiązywanie problemów. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Projekt zespołowy Team project specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 6 

Znajomość 
programowania 
obiektowego, 
dynamicznego 

Student powinien umieć tworzyć aplikacje w 
środowisku obiektowym wykorzystując klasy 
 
biblioteczne odpowiedzialne za mechanizmy sieciowe. 
Student powinien rozumieć obiektowy 
 
charakter programu oraz sposób zarządzania 
obiektami w pamięci operacyjnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Socjologia Sociology podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
naukowym sposobem identyfikowania i wyjaśniania 
zjawisk społecznych. Rozumienie zmian w otoczeniu 
społecznym, wyjaśnianie tych procesów jak i 
prognozowanie wymaga znajomości podstawowych 
pojęć jakimi posługują się nauki społeczne. Aby móc 
w sposób pełny i systematyczny opisywać 
rzeczywistość społeczną w jej wymiarach 
(gospodarczych, instytucjonalnych, kulturowych itd.) 
student powinien poznać podstawy metodologii nauk 
społecznych jakie zostały wypracowane m.in. przez 
socjologię. Uchwycenie różnicy pomiędzy sposobami 
poznawania rzeczywistości w naukach formalnych i 
społecznych jest punktem wyjścia do samodzielnego i 
krytycznego wyjaśniania obserwowanych procesów 
społecznych. Głównym zadaniem prowadzącego 
przedmiot jest przekazanie wiedzy na temat 
standardów poznania socjologicznego. Student 
powinien zatem nabyć umiejętność zaplanowania 
badań własnych w zakresie nauk społecznych.  
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
społeczna Social psychology kierunkowy                       

Katedra 
Pedagogiki i 
Filologii 4 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia ogólna 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu psychologii 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki w 
grupie społecznej, interpretacji postaw i interakcji 
międzyosobowych oraz wpływu społecznego. 
 
2. Wskazanie na możliwości rozwiązywania trudnych 
sytuacji społecznych, poznawania i oceniania ludzi 
oraz zastosowania metod badań psychologicznych. 
 
3. Nabycie przez studenta kompetencji w zakresie 
rozumienia mechanizmów - procesów społecznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Seminarium 
dyplomowe Diploma seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 6 

Zainteresowania 
badawcze związane z 
psychologią 
zarządzania. 

1. Przekazanie oraz utrwalanie wiedzy z zakresu 
problematyki egzaminu dyplomowego, w tym 
zagadnień z przedmiotów ogólnych, kierunkowych i 
specjalizacyjnych. 
 
2. Doskonalenie umiejętności doboru materiałów 
źródłowych oraz krytycznego korzystania z dostępnej 
literatury, a także badania zjawisk społecznych w 
aspekcie zarządzania firmą. 
 
3. Pomoc w przygotowaniu do egzaminu 
dyplomowego oraz zastosowaniu zasad metodyki i 
higieny pracy umysłowej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe 

Inżynieria 
oprogramowania 

Programming 
engineering kierunkowy                       

Katedra 
Informatyki 4 

programowanie w 
językach Pascal i/lub 
C/C++, programowanie 
obiektowe 

zapoznanie studentów z metodologią programowania 
obiektowego, językiem UML, metodykami 
wspomagającymi projektowanie oraz implementację 
oprogramowania obiektowego 
 
nauka organizacji pracy w projekcie informatycznym 
przez realizację niewielkiego projektu zespołowego 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Mikroekonomia Microeconomics podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu istoty i 
metod z obszaru mikroekonomii oraz głównych nurtów 
ekonomii w kontekście funkcjonowania rynków  
 
2. Przekazanie wiedzy i umiejętności posługiwania się 
wiedzą o zjawiskach mikroekonomicznych w analizie 
procesów gospodarczych zachodzących we 
współczesnych gospodarkach z punktu widzenia 
racjonalności decyzji przedsiębiorstw i gospodarstw 
domowych. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
społeczna w 
działalności 
kierowniczej  

Social psychology  
in management 
activity specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia, 
Psychologia różnic 
indywidualnych 

1. Przekazanie wiedzy z zakresu psychologii 
społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zagadnień związanych z funkcjonowaniem jednostki w 
grupie społecznej, interpretacji postaw i interakcji 
międzyosobowych oraz wpływu społecznego. 
 
2. Wskazanie na możliwości rozwiązywania trudnych 
sytuacji społecznych, poznawania i oceniania ludzi 
oraz zastosowania metod badań psychologicznych. 
 
3. Nabycie przez studenta kompetencji w zakresie 
rozumienia mechanizmów - procesów społecznych w 
środowisku pracy i działalności kierowniczej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia 
radzenia sobie ze 
stresem w 
środowisku pracy 

The Psychology of 
stress 
management in 
working 
environment specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 6 

Zaliczone przedmioty: 
Psychologia ogólna, 
Psychologia różnic 
indywidualnych, 
Psychologia społeczna, 
Psychologia 
zarządzania 

1. Zapoznanie sudentów z podstawowymi 
zagadnieniami dotyczącymi istoty i źródeł stresu 
psychologicznego, reakcji organizmu na stres, jego 
skutki oraz uwarunkowania odporności na stres. 
 
2. Wskazanie na praktyczne sposoby przezwyciężania 
stresu w środowisku pracy oraz zastosowanie 
niektórych technik treningu psychologicznego. 
 
3. Wykorzystując określone testy psychologiczne 
określić skalę siły wpływu czynników stresogennych 
oraz poziom wypalenia zawodowego. 

2011 
Zarządzanie 
- Wrocław Informatyka 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne 

Systemy i Sieci 
Komputerowe Projekt zespołowy Team project specjalizacyjny                  

Katedra 
Informatyki 6 

Znajomość 
programowania 
obiektowego, 
dynamicznego 

Student powinien umieć tworzyć aplikacje w 
środowisku obiektowym wykorzystując klasy 
 
biblioteczne odpowiedzialne za mechanizmy sieciowe. 
Student powinien rozumieć obiektowy 
 
charakter programu oraz sposób zarządzania 
obiektami w pamięci operacyjnej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne   Makroekonomia Macroeconomics podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 Mikroekonomia 

1. Poznanie i zrozumienie sposobu działania całej 
gospodarki, istoty podstawowych makrowielkości oraz 
związków i zależności zachodzących między nimi.  
 
2. Przekazanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania i 
rozumienia problemów wynikających z procesów 
gospodarowania w skali całej gospodarki. 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu Seminarium Seminar inny                             

Katedra 
Zarządzania 4 

Zainteresowania 
związane z 
problematyką 
Psychologii zarządzania 
oraz zaliczenie 
seminarium w 
semestrze 3. 

1. Przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w 
zakresie analizy wyników przeprowadzonych badań 
oraz formułowania wniosków i spostrzeżeń. 
 
2. Doskonalenie umiejętności doboru materiałów 
źródłowych oraz krytycznego korzystania z dostępnej 
literatury. 
 
3. Doskonalenie metod analizy i oceny zjawisk 
psychologiczno-społecznych zaobserwowanych w 
przeprowadzonych badaniach empirycznych. 
 
4. Pomoc w zakończeniu i zredagowaniu ostatecznej 
wersji pracy magisterskiej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Dziennikarstwo i 
Komunikacja 
Społeczna 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Dziennikarstwo 

Język angielski - 
Egzamin 

Foreign Language 
(English) - exam podstawowy                       

Katedra 
Dziennikarstwa 3 Brak 

1. Wykształcenie w studentach zdolnośći mówienia i 
komunikowania się w języku obcym w środowisku 
naturalnym 
 
2. Zapoznanie studentów ze słownictwem 
charah\kterystycznym dla kierunku dziennikarstwa. 
 
3. Zapozananie studentów z realiami i kulturą krajów 
anglojęzycznych 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Psychologia w 
Zarządzaniu 

Psychologia pracy 
i organizacji 

Psychology of 
work and 
organisation specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 3 Wstęp do psychologii 

Przyszły pracownik musi posiadać wiedzę na temat 
psychospołecznych uwarunkowań sukcesu 
przedsiębiorstw oraz posiadać wiedzę pozwalającą na 
sprawne wykonywanie zadań w środowisku 
pracowniczym.  
 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów w 
podstawowymi narzędziami jakie zostały 
wypracowane na gruncie psychologii pracy i 
organizacji. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Pedagogika 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   

Psychologia 
kliniczna   podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

Celem wykładu jest wyposażenie w wiedzę o 
subdyscyplinie psychologii klinicznej - psychologii 
zdrowia - w jej najszerszym znaczeniu obejmującym 
zarówno pełne zdrowie, stany zagrożenia zdrowia i 
załamania zdrowia, czyli chorobę o różnym nasileniu. 
Student zdobędzie ramy dla rozumienia 
wieloczynnikowych uwarunkowań poziomów zdrowia i 
choroby oraz rozumienia procesów regulujących 
poziom zdrowia.  
 
 
 
Student będzie potrafił stawiać problemy związane z 
klasyfikowaniem oraz nabywaniem zachowań 
zdrowotnych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Zarządzanie 

drugiego 
stopnia niestacjonarne 

Zarządzanie 
Przedsiębiorstwem 

Metody i techniki 
reklamy 

Methods and 
techniques of 
advertizing podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 1 brak 

1. Podstawowe techniki reklamy 
 
2. Najnowsze metody reklamy  
 
3. Ewolucja i kierunki rozwoju 
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rok wydział kierunek typ stud. rodzaj specjalność przedmiot 
przedmiot (j. 
angielski) 

typ 
przedmiotu jednostka sem. wymagania cele 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko Zarządzanie 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 5 brak 

1. Kształcenie, doskonalenie i utrwalenie wiadomości i 
umiejętności zdobytych na poziomie B1. 
 
2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w 
sytuacjach życia codziennego. 
 
3. Systematyzowanie i utrwalanie poznanego 
słownictwa oraz struktur gramatycznych. 

2012 
Turystyki - 
Kłodzko 

Turystyka i 
Rekreacja 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne   Język angielski English podstawowy                       

WSZ 
"Edukacja" 3 brak 

 1. Kształcenie i doskonalenie umiejętności 
językowych osiągniętych na poziomie A2 i 
doskonalenie do poziomu B1. 
 
 2. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w 
sytuacjach życia codziennego - towarzyskich oraz 
zawodowych. 
 
 3. Poszerzanie oraz systematyzowanie poznanego 
słownictwa oraz struktur gramatycznych. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie w 
Administracji podyplomowe niestacjonarne   

Organizacja i 
zarządzanie w 
admnistracji 
publicznej   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
obszarem zarządzania publicznego. Przedstawienie 
istoty, form działania i organizacji administracji 
publicznej. Struktura administracji publicznej. 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław 

Zarządzanie w 
Administracji podyplomowe niestacjonarne   

Polityka 
strukturalna UE   podstawowy                       

Katedra 
Zarządzania 1 brak 

1. Rozpoznawanie głównych aspektów ( politycznych, 
ekonomicznych , prawnych i społecznych) procesów 
integracyjnych UE 
 
2. Poznanie podstawowych narzędzi i metod 
identyfikacji zjawisk i kierunków rozwoju integracji  
europejskiej 

2012 
Zarządzanie 
- Wrocław Filologia 

pierwszego 
stopnia niestacjonarne Filologia angielska 

Przekład sądowy, 
prawny i prawniczy   specjalizacyjny                  

Katedra 
Zarządzania 5 brak 

1.Przedstawienie studentom sposobów radzenia sobie 
z przekładem sądowym, prawnym i prawniczym;  
 
2.Nabycie umiejętności praktycznego zastosowania 
technik tłumaczeniowych, które pomagają w 
efektywnym tłumaczeniu. 

 


