
 
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI  

ADMINISTRACJA W BIZNESIE 

Nazwa przedmiotu 

Semestr 
studiów,  
w którym 
przedmiot 

jest 
realizowany 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Opis przedmiotu 

Symbol 
efektu 

uczenia 
się* 

Prawo działalności 
gospodarczej 

III 2 

Celem przedmiotu prawo 
działalności gospodarczej jest 
przekazanie studentom wiedzy 
oraz wykształcenie w nich 
umiejętności związanych  
z działalnością gospodarczą, 
zasadami jej podejmowania, 
prowadzenia, 
koncesjonowania  
i zakończenia oraz nadzorem 
organów państwa nad 
przedsiębiorcami. Ponadto 
studenci zostaną zapoznani  
z: problematyką 
oddziaływania organów 
administracji państwowej na 
przedsiębiorców. 

K_W03 
K_W06 
K_U01 
K_U07 
K_K07 
K_K08 

 

Pomoc publiczna  
i pozyskiwanie 

środków 
publicznych 

IV 2 

Celem przedmiotu jest analiza 
i ocena unijnych i polskich 
regulacji prawnych z zakresu 
pomocy publicznej, ze 
szczególnym akcentem na 
pojęcie i istotę pomocy 
publicznej, jej formy i rodzaje, 
procedurę udzielania pomocy 
publicznej. Studenci nabywają 
umiejętność interpretacji  
i wykładni analizowanych 
przepisów prawa. 
Jednocześnie uczą się 
samodzielnie oceniać stopień 
racjonalności udzielania 
pomocy w indywidualnych 
przypadkach gospodarczych. 

K_W03 
K_W10 
K_U01 
K_U02 
K_U04 
K_U06 
K_U07 
K_U08 
K_K07 
K_K08 

 

Ochrona  
i bezpieczeństwo 

pracy 
IV 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studentów  
z problematyką  
i zagadnieniami z zakresu 
ochrony i bezpieczeństwa 
pracy w tym praw  

K_W03 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_U05 
K_U07 



 
i obowiązków pracodawcy  
i pracownika w tym zakresie 
oraz o instytucjach 
zajmujących się ochroną  
i bezpieczeństwem pracy 
pracowników. 
Studenci nabywają wiedzę  
o zasadach funkcjonowania 
podmiotów prawa pracy, 
procesach zmian 
zachodzących w ich 
strukturach oraz czynnikach 
determinujących przyczyny, 
przebieg, skalę i konsekwencję 
tych zmian. 

K_K03 
K_K07 

 

Biznesplan  
i zarządzanie 

przedsiębiorstwem 
IV 2 

W ramach prowadzonych 
zajęć zostaną przedstawione 
funkcjonujące w literaturze 
przedmiotu definicje 
biznesplanu. Zostaną 
przedstawione i umówione  
z których powinien się składać 
biznesplan. Studenci w ramach 
pracy własnej przygotują 
biznesplan własnej 
działalności. 

K_W10 
K_U03 
K_K03 
K_K05 
K_K08 

 

Ubezpieczenia  
i ryzyko  

w działalności 
gospodarczej 

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studentów  
z problematyką  
i zagadnieniami z zakresu 
ryzyka w działalności 
gospodarczej oraz roli 
ubezpieczeń w zarządzaniu 
ryzykiem. 
Prowadzenie każdej 
działalności gospodarczej 
wiąże się nieodzownie  
z większym lub mniejszym 
ryzykiem. Nieświadomość 
ryzyka i nieumiejętne nim 
zarządzanie może w dłuższej 
lub krótszej perspektywie 
zniweczyć nawet 
perspektywiczną i rentowną 
działalność gospodarczą. 
Przedmiot ma na celu 
wskazanie jak zarządzać 
ryzykiem i go ograniczyć 

K_W02 
K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_U01 
K_U03 
K_U08 
K_K01 
K_K02 

 



 
samemu korzystając z umów  
o świadczenie usług lub 
ubezpieczenia, bądź w całości 
powierzając 
wyspecjalizowanej firmie. 

Formy 
ewidencyjno-
rachunkowe  

w działalności 
gospodarczej 

IV 2 

Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studentów  
z zagadnieniami dotyczącymi 
form ewidencyjnych  
i rachunkowych w działalności 
gospodarczej oraz ukazanie 
studentom możliwości 
rozliczania podatku w procesie 
prowadzenia firmy. Zakres 
tematyczny przedmiotu 
zawiera przede wszystkim 
ukazanie możliwości 
rejestracji, prowadzenia  
i opodatkowania działalności 
gospodarczej oraz form 
prowadzenia dokumentacji 
ewidencyjnej i księgowej. 

K_W05 
K_W10 
K_U03 
K_U09 
K_U05 
K_K02 
K_K04 
K_K05 

 

Ochrona 
informacji  
i tajemnicy 

przedsiębiorstwa   

VI 2 

Informacje poufne stanowią 
element tajemnicy 
przedsiębiorstwa. Naruszenie 
zaś tej ostatniej stanowi czyn 
nieuczciwej konkurencji. Do 
naruszenia może natomiast 
dojść poprzez ujawnienie, 
wykorzystanie lub pozyskanie 
takich informacji poufnych 
przez osobę nieuprawnioną.  
Celem przedmiotu jest 
przekazanie teoretycznej 
wiedzy z zakresu ochrony 
danych osobowych i tajemnicy 
przedsiębiorstw popartej 
konkretnymi przykładami, 
przy czym studenci są 
zachęcani do aktywnego 
udziału w wykładzie 
(zadawanie pytań, 
przedstawianie swoich opinii 
Studenci nabywają 
umiejętność interpretacji  
i wykładni analizowanych 
przepisów prawa, jak  
i zdobycie umiejętności 

K_W01 
K_W03 
K_W04 
K_W08 
K_U02 
K_U03 
K_U05 
K_U07 
K_K01 
K_K03 
K_K05 
K_K08 

 



 
analizy i posługiwania się 
aktami prawnymi z zakresu 
informacji niejawnych, 
zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

Kadry i płace VI 2 

Celem przedmiotu jest 
przekazanie wiedzy z zakresu 
obsługi kadrowo–płacowej  
w przedsiębiorstwie. 
Dodatkowym celem jest 
zapoznanie studentów ze 
sposobami prowadzenia 
dokumentacji pracowniczej 
oraz rozliczeniami  
z pracownikami z tytułu 
wynagrodzeń. Studenci 
pozyskują umiejętność 
sporządzania dokumentacji do 
ZUS i US w związku  
z zatrudnieniem pracowników. 

K_W07 
K_W10 
K_U01 
K_U07 
K_K02 
K_K08 

 

Podatki  
w działalności 
gospodarczej 

VI 2 

Podstawowym celem cyklu 
wykładów i ćwiczeń jest 
zapoznanie studentów  
z teoretycznymi  
i praktycznymi zagadnieniami 
dotyczącymi zasad 
opodatkowania podmiotów 
gospodarczych, ze 
szczególnym uwzględnieniem 
opodatkowania dochodów 
uzyskiwanych z działalności 
gospodarczej prowadzonej  
w Polsce, a także nabycie przez 
studentów umiejętności 
prowadzenia bieżącej analizy 
podatkowej. 

K_W03 
K_W05 
K_W09 
K_W10 
K_U06 
K_U07 
K_U08 
K_U10 
K_K03 
K_K04 

Negocjacje  
i mediacje  
w biznesie 

VI 2 

Celem przedmiotu jest 
wyposażenie studenta  
w wiedzę i umiejętności 
prowadzenia mediacji  
i negocjacji jako 
alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów (ADR) 
w relacjach biznesowych. 
Ponadto student nabędzie 
umiejętność identyfikowania  
i wykorzystania 
podstawowych strategii  

K_W03 
K_W08 
K_W09 
K_U01 
K_U02 
K_U09 
K_K03 
K_K04 
K_K07 
K_K08 



 
i technik negocjacyjnych oraz 
procedur mediacyjnych  
w procesie rozwiązywania 
sporów. Przedstawiona 
zostanie również wiedza  
o konflikcie, jego źródłach, 
etapach i sposobach radzenia  
z nim oraz zasady skutecnej 
komunikacji.  

*Opis efektów uczenia się znajduje się w programie studiów I stopnia umieszczonym na 
stronie Wydziału. 
 
 
 
  


