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KAT AL OG Z AJĘ Ć  
 

 
 
Prosimy pamiętać, iż: 
 

1) Część zajęć zostanie uruchomiona pod warunkiem zarejestrowania się odpowiedniej liczby 

studentów. W przypadku, gdy liczba ta będzie niewystarczająca, studenci zostaną poproszeni o wybór 

innego kursu w trakcie trwania II tury rejestracji na zajęcia.  

2) Oprócz zajęć obowiązkowych i fakultatywnych, Collegium Civitas oferuje również naukę języków 

obcych, które posiadają 3 albo 6 punktów ECTS. Studenci mają możliwość nauki jednego spośród 4 

języków obcych, tj. język angielski, język francuski, język hiszpański lub język niemiecki.  

3) Zajęcia na studiach stacjonarnych są zaplanowane na 30 godzin, co oznacza, że zajęcia odbywają się 

raz w tygodniu i trwają 2 x 45 min przez 13 tygodni, natomiast na studiach niestacjonarnych na 20 

godzin, o ile przy danych zajęciach nie zaznaczono inaczej. 

4) W trakcie trwania każdego semestru, każdy student jest zobowiązany do rejestracji na minimum 30 

punktów ECTS, a maksimum 33 punkty ECTS.  

 
 

 
 
 
 
 
Collegium Civitas zastrzega sobie możliwość dokonania niewielkich zmian w katalogu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W JĘZYKU 
POLSKIM W COLLEGIUM CIVITAS 

 

SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, DZIENNIKARSTWO I NOWE 
MEDIA, ZARZĄDZANIE 

 (w kolejności alfabetycznej) 

 

Rok akademicki: 2020 / 2021 

 

Analityczne narzędzia IT w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi (ST) 

Ambasada Concilium Civitas (ST) 

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie (ST) 

Analityczne narzędzia IT w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi (NST) 

Analityka internetowa i UX (ST) 

Analityka internetowa i UX (NST) 

Analiza danych ilościowych (SPSS/R) (ST) 

Analiza danych ilościowych (SPSS/R) (NST) 

Analiza danych jakościowych (Atlas.ti) (ST) 

Analiza danych jakościowych (Atlas.ti) (NST) 

Analiza i interpretacja danych jakościowych (ST) 

Analiza i interpretacja danych jakościowych (NST) 

Analiza i prognoza strategiczna. Budowanie polityki zagranicznej państwa (ST) 

Analiza i prognoza strategiczna. Budowanie polityki zagranicznej państwa 
(NST) 

Analiza mediowa w planowaniu mediów (ST) 

Analiza mediów (ST) 

Analiza mediów (NST) 

Analiza mediów i planowanie kampanii (ST) 

Analiza mediów i planowanie kampanii (NST) 



Analiza trendów konsumenckich (ST) 

Analiza współczesnych spraw międzynarodowych (ST) 

Analiza współczesnych spraw międzynarodowych (NST) 

Analizy biznesowe i ekonometryczne (ST) 

Analizy biznesowe i ekonometryczne (NST) 

Analizy rynkowe (ST) 

Analizy rynkowe (NST) 

Arte-coaching - twórcze narzędzia rozwoju (ST) 

Audyt systemów teleinformatycznych (ST) 

Audyt systemów teleinformatycznych (NST) 

Azja Centralna - gospodarka, biznes, negocjacje (ST) 

Azja Centralna - gospodarka, biznes, negocjacje (NST) 

Azja Centralna w XXI wieku (ST) 

Azja Centralna w XXI wieku (NST) 

Azja Południowo-Wschodnia - turystyka a bezpieczeństwo (NST) 

Azja w gospodarce światowej (ST) 

Azja w gospodarce światowej (NST) 

Badania internautów (ST) 

Badania internautów (NST) 

Badania marketingowe (ST) 

Badania marketingowe (NST) 

Badania zachowań konsumenckich (ST) 

Badania zachowań konsumenckich (NST) 

Bezpieczeństwo międzynarodowe i konflikty w XXI wieku (ST) 

Bezpieczeństwo międzynarodowe i konflikty w XXI wieku (NST) 

Bezpieczeństwo organizacyjne, personalne i techniczne w politykach 
bezpieczeństwa (ST) 

Bezpieczeństwo organizacyjne, personalne i techniczne w politykach 
bezpieczeństwa (NST) 

Bezpieczeństwo regionalne i relacje międzynarodowe w Azji (ST) 



Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (ST) 

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (NST) 

Bezpieczeństwo środowiskowe i zrównoważony rozwój (ST) 

Bezpieczeństwo środowiskowe i zrównoważony rozwój (NST) 

Bezpieczeństwo energetyczne (ST) 

Bezpieczeństwo energetyczne (NST) 

Biznes międzynarodowy w erze wyzwań klimatycznych (ST) 

Biznes międzynarodowy w erze wyzwań klimatycznych (NST) 

Bliski Wschód - gospodarka, biznes, negocjacje (NST) 

Bliski Wschód w ogniu (NST) 

Branding i strategie marketingowe (ST) 

Branding i strategie marketingowe (NST) 

Branding narodowy (ST) 

Branding narodowy (NST) 

Budowanie relacji w biznesie (ST) 

Budowanie relacji w biznesie (NST) 

Budowanie relacji w coachingu (ST) 

Budowanie relacji w coachingu (NST) 

Budowanie relacji z klientami (ST) 

Budowanie relacji z klientami (NST) 

Budowanie świadomości coachingu (ST) 

Budowanie świadomości coachingu (NST) 

Budżetowanie i kontrola finansowa (ST) 

Budżetowanie i kontrola finansowa (NST) 

Chiny - gospodarka, biznes, negocjacje (ST) 

Chiny - gospodarka, biznes, negocjacje (NST) 

Chiński model gospodarczy i kultura biznesowa (ST) 

Chiński model gospodarczy i kultura biznesowa (NST) 

Co nas napędza, co nas podnieca - teorie i narzędzia motywacji (ST) 

Co nas napędza, co nas podnieca - teorie i narzędzia motywacji (NST) 



Coaching jako wspieranie procesu uczenia się (ST) 

Coaching jako wspieranie procesu uczenia się (NST) 

Content Marketing i Webwriting (ST) 

Content marketing w mediach społecznościowych (ST) 

Content marketing w mediach społecznościowych (NST) 

Copywriting (ST) 

Copywriting (NST) 

CSR (ST) 

CSR (NST) 

Cyberbezpieczeństwo jako pole konfliktu (ST) 

Cyberbezpieczeństwo jako pole konfliktu (NST) 

Cyberbezpieczeństwo: szpiegostwo, strategia i polityka w domenie cyfrowej 
(ST) 

Cyberprzestępczość (ST) 

Cyberprzestępczość (NST) 

Cywilizacja europejska (ST) 

Cywilizacja europejska (NST) 

Cywilizacje azjatyckie (ST) 

Cywilizacje azjatyckie (NST) 

Czystość i brud. Historie obyczajów higienicznych i praktyk sanitarnych (ST) 

Czytelnia prasy - dzienniki (+ biografia dziennikarza i kariera dziennikarza) (ST) 

Czytelnia prasy - dzienniki (+ biografia dziennikarza i kariera dziennikarza) 
(NST) 

Czytelnia prasy - tygodniki (+ biografia i kariera dziennikarza) (ST) 

Czytelnia prasy - tygodniki (+ biografia i kariera dziennikarza) (NST) 

Czytelnia prasy (+ biografia i kariera dziennikarza) (ST) 

Czytelnia prasy (+ biografia i kariera dziennikarza) (NST) 

Dekolonizacja i postkolonializm (ST) 

Dekolonizacja i postkolonializm (NST) 

Design Thinking (ST) 



Design Thinking w projektowaniu komunikacji (ST) 

Design Thinking w projektowaniu komunikacji (NST) 

Dyplomacja kulturalna (ST) 

Dyplomacja kulturalna (NST) 

Dyplomacja publiczna i dyplomacja ekonomiczna jako instrument kreowania 
wizerunku i marki kraju (ST) 

Dyplomacja wielostronna (ST) 

Dyplomacja wielostronna (NST) 

Dziennikarstwo zaangażowane: między uczciwością a obiektywizmem (ST) 

E-commerce (ST) 

E-commerce (NST) 

Edycja zdjęć na potrzeby materiałów drukowanych i internetowych. W oparciu 
o program Adobe Lightroom (ST) 

Efektywne zarządzanie zespołem (ST) 

Efektywne zarządzanie zespołem (NST) 

Ekonomia i polityka danych (ST) 

Ekonomia i polityka danych (NST) 

Ekonomia i społeczeństwo (ST) 

Ekonomia i społeczeństwo (NST) 

Ekonomia menadżerska i behawioralna (ST) 

Ekonomia menadżerska i behawioralna (NST) 

Ekonomia międzynarodowa. Finanse (ST) 

Ekonomia międzynarodowa. Finanse (NST) 

Ekonomia międzynarodowa. Handel (ST) 

Ekonomia międzynarodowa. Handel (NST) 

Elementy Data Mining (ST) 

Elementy Data Mining (NST) 

E-mail marketing (ST) 

E-mail marketing (NST) 

Encyklopedia prawa (ST) 



Encyklopedia prawa (NST) 

Estetyka w badaniach marketingowych (ST) 

Etnografia online (ST) 

Etnografia online (NST) 

Etyka i standardy w coachingu (ST) 

Etyka i standardy w coachingu (NST) 

Etyka reklamy i problemy konsumpcji (ST) 

Etyka reklamy i problemy konsumpcji (NST) 

Etyka w biznesie (ST) 

Etyka w biznesie (NST) 

Excel z elementami VBA w firmie (ST) 

Excel z elementami VBA w firmie (NST) 

Fake-news, postprawda i polityka informacji w XXI w. (ST) 

Film jak zwierciadło duszy na gościńcu świata (ST) 

Filozofia - kroki milowe (ST) 

Filozofia - kroki milowe (NST) 

Filozofia - pojęcia (ST) 

Filozofia - pojęcia (NST) 

Filozofia i idee społeczno-filozoficzne (ST) 

Filozofia i idee społeczno-filozoficzne (NST) 

Filozofia i idee społeczno-polityczne: analiza tekstów (ST) 

Filozofia i idee społeczno-polityczne: analiza tekstów (NST) 

Filozofia i media (ST) 

Filozofia i media (NST) 

Finanse w przedsiębiorstwie i gospodarce (ST) 

Finanse w przedsiębiorstwie i gospodarce (NST) 

Finanse w zarządzaniu (ST) 

Finanse w zarządzaniu (NST) 

Fotografia w kulturze współczesnej (ST) 

Funkcjonowanie rynku usług komunikacji marketingowej (ST) 



Funkcjonowanie rynku usług komunikacji marketingowej (NST) 

Funkcjonowanie rynku usług komunikacji marketingowej - perspektywa 
lokalna i globalna (ST) 

Funkcjonowanie rynku usług komunikacji marketingowej - perspektywa 
lokalna i globalna (NST) 

Gender i transformacje nauk społecznych (ST) 

Globalny dialog klimatyczny - wyzwania i perspektywy (ST) 

Globalny dialog klimatyczny - wyzwania i perspektywy (NST) 

Gospodarka i społeczeństwo (ST) 

Gospodarka i społeczeństwo (NST) 

Grupa - zespół - przywództwo (ST) 

Grupa - zespół - przywództwo (NST) 

Gry strategiczne (ST) 

Gry strategiczne (NST) 

Historia dyplomacji (ST) 

Historia dyplomacji (NST) 

Historia Polski (1918-1980) (ST) 

Historia Polski (1918-1980) (NST) 

Historia Polski (po 1980) (ST) 

Historia Polski (po 1980) (NST) 

Historia powszechna 1914-1956 (ST) 

Historia powszechna 1914-1956 (NST) 

Historia powszechna po 1956 roku (ST) 

Historia powszechna po 1956 roku (NST) 

Historia społeczna: Europa i Polska (XX i XXI wiek) (ST) 

Historia społeczna: Europa i Polska (XX i XXI wiek) (NST) 

Idea marki - marketing 4.0 (ST) 

Idea marki - marketing 4.0 (NST) 

Impro Dance (ST) 

Inbound marketing (ST) 



Indie i Pakistan - gospodarka, biznes, negocjacje (NST) 

Influencer marketing w praktyce (ST) 

Informatyka śledcza (ST) 

Informatyka śledcza (NST) 

Innowacje i zarządzanie zmianą (NST) 

Innowacyjne sposoby promocji (ST) 

Insight. Moc, która napędza komunikację (ST) 

Insight. Moc, która napędza komunikację (NST) 

Integracja europejska (ST) 

Integracja europejska (NST) 

Inteligencja emocjonalna i społeczna (ST) 

Inteligencja emocjonalna i społeczna (NST) 

Internet i Big Data jako źródło informacji (ST) 

Internet i Big Data jako źródło informacji (NST) 

Jak budować markę w sieci? (ST) 

Jak budować markę w sieci? (NST) 

Jednostka i społeczeństwo (ST) 

Jednostka i społeczeństwo (NST) 

Katastrofy, kryzysy, zagrożenia epidemiczne a bezpieczeństwo (ST) 

Katastrofy, kryzysy, zagrożenia epidemiczne a bezpieczeństwo (NST) 

Klub filmowy (ST) 

Klub filmowy (ST) 

Kobiety, księżniczki, bojowniczki i terrorystki, czyli różne oblicza kobiet w 
świecie arabsko-muzułmańskim (ST) 

Komunikacja - projektowanie strategii wdrożenia (ST) 

Komunikacja - projektowanie strategii wdrożenia (NST) 

Komunikacja - Reklama - PR (ST) 

Komunikacja - Reklama - PR (NST) 

Komunikacja interpersonalna (ST) 

Komunikacja interpersonalna (NST) 



Komunikacja marketingowa i public relations (ST) 

Komunikacja medialna (ST) 

Komunikacja medialna (NST) 

Komunikacja międzykulturowa (ST) 

Komunikacja międzykulturowa (NST) 

Komunikacja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - przegląd narzędzi 
(ST) 

Komunikacja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - przegląd narzędzi 
(NST) 

Komunikacja w coachingu (ST) 

Komunikacja w coachingu (NST) 

Komunikacja w środowisku wielokulturowym (ST) 

Komunikacja w środowisku wielokulturowym (NST) 

Konflikty hybrydowe i zagrożenia asymetryczne (ST) 

Konflikty hybrydowe i zagrożenia asymetryczne (NST) 

Konteksty marketingu idei - różne perspektywy (ST) 

Konteksty marketingu idei - różne perspektywy (NST) 

Kreacja w komunikacji zintegrowanej (ST) 

Kreacja w komunikacji zintegrowanej (NST) 

Krótka historia dziennikarskiego reportażu: od depeszy do literatury faktu (ST) 

Krytyczne myślenie (ST) 

Krytyczne myślenie (NST) 

Kultura a marketing (ST) 

Kultura a marketing (NST) 

Kultura elitarna i kultura popularna (ST) 

Kultura i otoczenie biznesu (ST) 

Kultura i otoczenie biznesu (NST) 

Kultura i otoczenie biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej – klub 
dyskusyjny CC (ST) 

Kultura i otoczenie biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej – klub 
dyskusyjny CC (NST) 



Kultura i zachowania organizacyjne (NST) 

Kultura polityczna i organizacyjna w Azji (ST) 

Kultura polityczna i organizacyjna w Azji (NST) 

Kultury i społeczeństwo (ST) 

Kultury i społeczeństwo (NST) 

Literatura faktu (ST) 

Literatura faktu (NST) 

Literatura i media (ST) 

Literatura i media (NST) 

Lobbying w środowisku międzynarodowym (ST) 

Lobbying w środowisku międzynarodowym (NST) 

Logika (ST) 

Logika (NST) 

Logika i metodologia nauk społecznych (ST) 

Logika i metodologia nauk społecznych (NST) 

Makroekonomia i finanse publiczne (ST) 

Makroekonomia i finanse publiczne (NST) 

Marketing doświadczeń w zarządzaniu marką (ST) 

Marketing doświadczeń w zarządzaniu marką (NST) 

Marketing i reklama społeczna (ST) 

Marketing międzynarodowy (ST) 

Marketing międzynarodowy (NST) 

Marketing wartości i nowe media (ST) 

Marketing. Wprowadzenie do marketingu (ST) 

Marketing. Wprowadzenie do marketingu (NST) 

Mechanizmy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych (ST) 

Mechanizmy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych (NST) 

Media CC (ST) 

Media CC - zima (ST) 

Media CC - zima (NST) 



Media i społeczeństwo (ST) 

Media i społeczeństwo (NST) 

Media i video w sieci (ST) 

Media i video w sieci (NST) 

Media konwergentne (ST) 

Media konwergentne (NST) 

Media społecznościowe (ST) 

Media społecznościowe (NST) 

Mediacja i arbitraż (ST) 

Mediacje w środowisku międzykulturowym i międzynarodowym (ST) 

Mediacje w środowisku międzykulturowym i międzynarodowym (NST) 

Megatrendy i biznes przyszłości (ST) 

Megatrendy i biznes przyszłości (NST) 

Menedżer mediów (ST) 

Menedżer mediów (NST) 

Metody badań w psychologii indywidualnej (ST) 

Metody badań w psychologii indywidualnej (NST) 

Metody ilościowe i statystyka w biznesie (ST) 

Metody ilościowe i statystyka w biznesie (NST) 

Metody optymalizacji procesów - Six Sigma (ST) 

Metody optymalizacji procesów - Six Sigma (NST) 

Metody optymalizacji procesów, Lean Management, TQM (ST) 

Metody optymalizacji procesów, Lean Management, TQM (NST) 

Metody organizacji i zarządzania (ST) 

Metody organizacji i zarządzania (NST) 

Metody wizualizacji i prezentacji danych (ST) 

Metody wizualizacji i prezentacji danych (NST) 

Metody zarządzania projektami 1 - sekwencyjne (ST) 

Metody zarządzania projektami 1 - sekwencyjne (NST) 

Metody zarządzania projektami 2 - zwinne (ST) 



Metody zarządzania projektami 2 - zwinne (NST) 

Międzynarodowa ekonomia polityczna (ST) 

Międzynarodowa ekonomia polityczna (NST) 

Międzynarodowe mass media (ST) 

Międzynarodowe mass media (NST) 

Międzynarodowe organizacje terrorystyczne (ST) 

Międzynarodowe organizacje terrorystyczne (NST) 

Międzynarodowe przestępstwa gospodarcze (ST) 

Międzynarodowe rynki i instrumenty finansowe (ST) 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w Azji (ST) 

Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa (ST) 

Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa (NST) 

Migracje jako element globalnej ekonomii i polityki (ST) 

Migracje jako element globalnej ekonomii i polityki (NST) 

Migracje jako zjawisko społeczne (ST) 

Migracje jako zjawisko społeczne (NST) 

Mikroekonomia z elementami przedsiębiorczości (ST) 

Mikroekonomia z elementami przedsiębiorczości (NST) 

Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce: historia i współczesność (NST) 

Moda jako język komunikacji międzynarodowej (ST) 

Modele systemów motywowania, wynagrodzeń i oceny pracowniczej (ST) 

Modele systemów motywowania, wynagrodzeń i oceny pracowniczej (NST) 

Modelowanie procesów społeczno-gospodarczych (ST) 

Modelowanie procesów społeczno-gospodarczych (NST) 

Moje video w sieci (ST) 

Moje video w sieci (NST) 

Montaż dźwięku i obrazu (ST) 

Montaż dźwięku i obrazu (NST) 

Mozaika Bliskiego Wschodu (ST) 

Multimedia - zdjęcia, grafika i video w sieci (ST) 



Multimedia - zdjęcia, grafika i video w sieci (NST) 

Myślenie socjologiczne w praktyce (ST) 

Myślenie socjologiczne w praktyce (NST) 

Myślenie wizualne (ST) 

Myślenie wizualne (NST) 

Narzędzia analizy informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem (ST) 

Narzędzia analizy informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem (NST) 

Negocjacje (ST) 

Negocjacje (NST) 

Negocjacje i mediacje w środowisku wielokulturowym (ST) 

Negocjacje i mediacje w środowisku wielokulturowym (NST) 

Negocjacje międzynarodowe (ST) 

Negocjacje międzynarodowe (NST) 

Negocjacje wielostronne - klub dyskusyjny CC (ST) 

Negocjacje wielostronne - klub dyskusyjny CC (NST) 

Nowe media i badania nad mediami - wprowadzenie (ST) 

Nowe media i badania nad mediami - wprowadzenie (NST) 

Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku prawnym (ST) 

Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku prawnym (NST) 

Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku prawnym (ST) 

Odpowiedzialne blogowanie (ST) 

Odpowiedzialne blogowanie (NST) 

Organizacje międzynarodowe (ST) 

Organizacje międzynarodowe (NST) 

Organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie wobec zmian klimatu (ST) 

Organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie wobec zmian klimatu (NST) 

Organizacje pozarządowe w polityce społecznej i rozwojowej (ST) 

Organizacje pozarządowe w polityce społecznej i rozwojowej (NST) 

Osiąganie celów w coachingu (ST) 

Osiąganie celów w coachingu (NST) 



Personal branding (ST) 

Planowanie i organizacja kampanii mediów (ST) 

Planowanie i organizacja kampanii mediów (NST) 

Planowanie kampanii online (ST) 

Planowanie kampanii online (NST) 

Podstawy języka arabskiego oraz kultury obszaru MENA (ST) 

Podstawy kreacji dla strategów (ST) 

Podstawy kreacji dla strategów (NST) 

Podstawy marketingu i reklamy (ST) 

Podstawy marketingu i reklamy (NST) 

Podstawy marketingu i sprzedaży (ST) 

Podstawy marketingu i sprzedaży (NST) 

Podstawy procesu karnego (ST) 

Podstawy procesu karnego (NST) 

Podstawy zarządzania w środowisku wielokulturowym (ST) 

Podstawy zarządzania w środowisku wielokulturowym (NST) 

Polityka bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej (ST) 

Polityka historyczna w stosunkach międzynarodowych (ST) 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku (ST) 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku (NST) 

Pomoc humanitarna i rozwojowa (ST) 

Pomoc humanitarna i rozwojowa (NST) 

Poszukiwanie źródeł wiedzy o konsumencie (ST) 

Poszukiwanie źródeł wiedzy o konsumencie (NST) 

Powszechna historia gospodarcza (ST) 

Powszechna historia gospodarcza (NST) 

PR i reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym (ST) 

Praca z motywacją w coachingu (ST) 

Praca z motywacją w coachingu (NST) 

Pracownia - live study (ST) 



Pracownia - live study (NST) 

Praktyczne aspekty pracy z marką (FMCG | usługi) (ST) 

Praktyczne aspekty pracy z marką (FMCG | usługi) (NST) 

Praktyczne aspekty pracy z marką (marketing idei) (ST) 

Praktyczne aspekty pracy z marką (marketing idei) (NST) 

Praktyczne aspekty pracy z marką globalną (FMCG) (ST) 

Praktyczne aspekty pracy z marką globalną (FMCG) (NST) 

Praktyka dyplomatyczna (e-dyplomacja, protokół dyplomatyczny, savoir vivre) 
(ST) 

Praktyka dyplomatyczna (e-dyplomacja, protokół dyplomatyczny, savoir vivre) 
(NST) 

Prawa człowieka i terroryzm (ST) 

Prawne podstawy zarządzania wielokulturowością (ST) 

Prawne podstawy zarządzania wielokulturowością (NST) 

Prawo gospodarcze i prawo pracy (ST) 

Prawo gospodarcze i prawo pracy (NST) 

Prawo i cywilizacja Islamu (ST) 

Prawo konfliktów zbrojnych i prawo humanitarne (ST) 

Prawo międzynarodowe publiczne. Część ogólna (ST) 

Prawo międzynarodowe publiczne. Część ogólna (NST) 

Prawo międzynarodowe. Część szczegółowa (ST) 

Prawo międzynarodowe. Część szczegółowa (NST) 

Prezentacje publiczne i kompetencje społeczne (ST) 

Prezentacje publiczne i kompetencje społeczne (NST) 

Problemy społeczeństw porzuconych (NST) 

Proces globalizacji (ST) 

Proces globalizacji (NST) 

Procesy grupowe (ST) 

Procesy grupowe (NST) 

Profilowanie sprawców przestępstw (ST) 



Profilowanie sprawców przestępstw (NST) 

Programmatic | RTB (ST) 

Programmatic | RTB (NST) 

Projektowanie graficzne i komunikacja wizualna w Internecie (ST) 

Projektowanie graficzne i komunikacja wizualna w Internecie (NST) 

Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych (ST) 

Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych (NST) 

Protokół dyplomatyczny i savoir vivre (ST) 

Protokół dyplomatyczny i savoir vivre (NST) 

Przegląd mediów i wydarzeń + biografia dziennikarza (ST) 

Przegląd mediów i wydarzeń + biografia dziennikarza (NST) 

Przestępczość kobiet i nieletnich (ST) 

Przestępczość kobiet i nieletnich (NST) 

Przestępczość komputerowa (ST) 

Przestępczość komputerowa (NST) 

Przestępczość narkotykowa (ST) 

Przestępczość narkotykowa (NST) 

Przestępczość w cyberprzestrzeni (ST) 

Przestępczość w cyberprzestrzeni (NST) 

Przestępczość zorganizowana (ST) 

Przestępczość zorganizowana (NST) 

Przygotowanie do wystąpień publicznych, prezentacji i autoprezentacji z 
elementami pracy z ciałem i z głosem (ST) 

Przywództwo w organizacji (ST) 

Przywództwo w organizacji (NST) 

Psychologia emocji i motywacji (NST) 

Psychologia kryminalna (ST) 

Psychologia kryminalna (NST) 

Psychologia przywództwa i zarządzanie zespołem (ST) 

Psychologia przywództwa i zarządzanie zespołem (NST) 



Psychologia reklamy (ST) 

Psychologia reklamy (NST) 

Psychologia społeczna - podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty (ST) 

Psychologia społeczna - podstawy teoretyczne i praktyczne aspekty (NST) 

Psychologia zarządzania (ST) 

Psychologia zarządzania (NST) 

Psychologiczne aspekty zarządzania w organizacji (ST) 

Psychologiczne aspekty zarządzania w organizacji (NST) 

Psychologiczne mechanizmy reklamy i PR (ST) 

Psychologiczne mechanizmy reklamy i PR (NST) 

Psychologiczne uwarunkowania twórczego myślenia (ST) 

Psychologiczne uwarunkowania twórczego myślenia (NST) 

Public Relations – wprowadzenie (ST) 

Public Relations i CSR (ST) 

Public Relations i CSR (NST) 

Rachunkowość finansowa (ST) 

Rachunkowość finansowa (NST) 

Rachunkowość zarządcza (ST) 

Rachunkowość zarządcza (NST) 

Reklama międzynarodowa i PR (ST) 

Reklama międzynarodowa i PR (NST) 

Reklama odpowiedzialna (ST) 

Reklama odpowiedzialna (NST) 

Rekonfiguracja układu sił na arenie międzynarodowej (ST) 

Rekonfiguracja układu sił na arenie międzynarodowej (NST) 

Relacje Chiny - Stany Zjednoczone: Wyzwania i Możliwości (ST) 

Relacje USA-Federacja Rosyjska (ST) 

Relacjonowanie konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych (ST) 

Relacyjne bazy danych i podstawy SQL (ST) 

Relacyjne bazy danych i podstawy SQL (NST) 



Religie i duchowość w kulturach świata (ST) 

Rozumienie przyszłości - prognozowanie i analiza trendów (ST) 

Rozumienie przyszłości - prognozowanie i analiza trendów (NST) 

Rozwój pracowników (ST) 

Rynek mediów i reklamy (ST) 

Savoir vivre (ST) 

Sekty – alternatywne poszukiwania (ST) 

SEM SEO - pozycjonowanie w Google w praktyce (ST) 

SEM SEO - pozycjonowanie w Google w praktyce (NST) 

Sieć jako struktura i środowisko działania (ST) 

Sieć jako struktura i środowisko działania (NST) 

Skandynawia we współczesnym świecie (ST) 

Służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych (ST) 

Służby specjalne we współczesnych stosunkach międzynarodowych (NST) 

Social media twórcy internetowego (ST) 

Social media twórcy internetowego (NST) 

Social media w mediach (ST) 

Social media w mediach (NST) 

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej (NST) 

Socjologia i psychologia konfliktu. Negocjacje i mediacje (ST) 

Socjologia i psychologia konfliktu. Negocjacje i mediacje (NST) 

Socjologia i społeczeństwa późnej nowoczesności (ST) 

Socjologia i społeczeństwa późnej nowoczesności (NST) 

Socjologia kontroli i dewiacji społecznej (ST) 

Socjologia kontroli i dewiacji społecznej (NST) 

Socjologia kultury (ST) 

Socjologia kultury (NST) 

Socjologia organizacji i zarządzania (ST) 

Socjologia organizacji i zarządzania (NST) 

Socjologiczne i kryminalistyczne aspekty prawa gospodarczego (ST) 



Socjologiczne i kryminalistyczne aspekty prawa gospodarczego (NST) 

Społeczeństwo - gospodarka - globalizacja (ST) 

Społeczeństwo - gospodarka - globalizacja (NST) 

Społeczeństwo sieci (ST) 

Społeczeństwo sieci (NST) 

Społeczne konsekwencje działania podmiotów rynku finansowego (ST) 

Społeczne konsekwencje działania podmiotów rynku finansowego (NST) 

Społeczne konsekwencje ustawodawstwa UE chroniącego interesy 
gospodarcze (ST) 

Społeczne konsekwencje ustawodawstwa UE chroniącego interesy 
gospodarcze (NST) 

Sprawozdawczość sądowa, dziennikarstwo śledcze (ST) 

Statystyka (ST) 

Statystyka (NST) 

Statystyka dla socjologów (ST) 

Statystyka dla socjologów (NST) 

Storytelling a budowanie marki (ST) 

Storytelling a budowanie marki (NST) 

Storytelling a budowanie marki (ST) 

Stosunki gospodarcze Polska-Azja (NST) 

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie (ST) 

Strategia marki (ST) 

Strategia marki (NST) 

Strategie marketingowe (ST) 

Strategie marketingowe (NST) 

Strategie polityczne w wielobiegunowym świecie (ST) 

Strategie polityczne w wielobiegunowym świecie (NST) 

Struktury sieciowe jako podstawa nowego paradygmatu bezpieczeństwa (ST) 

Struktury sieciowe jako podstawa nowego paradygmatu bezpieczeństwa (NST) 

Struktury społeczne: mega-, makro-, mezo- (ST) 



Struktury społeczne: mega-, makro-, mezo- (NST) 

Studia strategiczne (ST) 

Studia strategiczne (NST) 

Systemy zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń (ST) 

Systemy zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń (NST) 

Sztuka i nauka (ST) 

Sztuka wystąpień i mówienia publicznego (ST) 

Śledztwa internetowe (ST) 

Środowisko programistyczne JAVA (NST) 

Środowisko programistyczne R (ST) 

Środowisko programistyczne R (NST) 

Światowy ład korporacyjny (ST) 

Światowy ład korporacyjny (NST) 

Teatr CC (ST) 

Techniki badań ilościowych i jakościowych (ST) 

Techniki badań ilościowych i jakościowych (NST) 

Techniki wyobraźni (ST) 

Teorie socjologiczne - ćwiczenia (ST) 

Teorie socjologiczne - ćwiczenia (NST) 

Teorie socjologiczne - główne paradygmaty (ST) 

Teorie socjologiczne - główne paradygmaty (NST) 

Teorie stosunków międzynarodowych (ST) 

Teorie stosunków międzynarodowych (NST) 

Terror bombowy - charakterystyka i przeciwdziałanie (ST) 

Terror bombowy - charakterystyka i przeciwdziałanie (NST) 

Terror kryminalny - aspekty prawne i kryminologiczne (ST) 

Terror kryminalny - aspekty prawne i kryminologiczne (NST) 

Terroryzm i inne zagrożenia bezpieczeństwa (ST) 

Transakcje międzynarodowe i globalne łańcuchy dostaw (ST) 

Transakcje międzynarodowe i globalne łańcuchy dostaw (NST) 



Trening kreatywności (ST) 

Tworzenie i obsługa witryny internetowej, sklepu internetowego oraz bloga w 
oparciu o technologię Wordpress (NST) 

Tworzenie i obsługa witryny internetowej, sklepu internetowego, oraz bloga w 
oparciu o technologię Wordpress (ST) 

Umysł, mózg, świadomość i ciało (ST) 

Unia Europejska we współczesnych stosunkach międzynarodowych (ST) 

Unia Europejska we współczesnych stosunkach międzynarodowych (NST) 

Użycie siły w stosunkach międzynarodowych (ST) 

Użycie siły w stosunkach międzynarodowych (NST) 

W poszukiwaniu „potwora Gender”. Analiza życia społecznego z perspektywy 
społecznych i kulturowych uwarunkowań płci (ST) 

Walka informacyjna (ST) 

Walka informacyjna (NST) 

Walka o wizerunek w środowisku Internetu (ST) 

Walka o wizerunek w środowisku Internetu (NST) 

Warsztat dziennikarski - informacja (ST) 

Warsztat dziennikarski - informacja (NST) 

Warsztat dziennikarski - podstawy (ST) 

Warsztat dziennikarski - podstawy (NST) 

Warsztat dziennikarski - reportaż (ST) 

Warsztat dziennikarski - reportaż (NST) 

Warsztat fotograficzny (ST) 

Warsztat fotograficzny (NST) 

Warsztat pisania akademickiego (ST) 

Warsztat pisania akademickiego (NST) 

Warsztat radiowy (ST) 

Warsztat radiowy (NST) 

Warsztat reklamy - formy drukowane (ST) 

Warsztat reklamy - formy drukowane (NST) 

Warsztat reklamy - radio (ST) 



Warsztat reklamy - radio (NST) 

Warsztat rozwiązywania konfliktów (ST) 

Warsztat rozwiązywania konfliktów (NST) 

Warsztat socjologa: sztuka pisania, dyskusji i wystąpień (ST) 

Warsztat socjologa: sztuka pisania, dyskusji i wystąpień (NST) 

Warsztat telewizyjny - obraz (ST) 

Warsztat telewizyjny - obraz (NST) 

Warsztat trenerski – techniki prowadzenia szkoleń (ST) 

Warsztat z komunikowania - analiza i tworzenie komunikatów wrażliwych na 
kulturową różnorodność (NST) 

Warsztaty dyplomatyczne (ST) 

Warsztaty dyplomatyczne (NST) 

Warsztaty reklamy - druk i radio (ST) 

Warsztaty reklamy - druk i radio (NST) 

Warsztaty reklamy - telewizja (ST) 

Warsztaty reklamy - telewizja (NST) 

Wdrożenie projektu, kontrola, system monitoringu (ST) 

Wdrożenie projektu, kontrola, system monitoringu (NST) 

Wielokulturowość w marketingu (ST) 

Wielokulturowość w marketingu (NST) 

Wiktymologia (ST) 

Wiktymologia (NST) 

Wizje przyszłości Europy (ST) 

Wizje przyszłości Europy (NST) 

Wprowadzenie do analizy Big Data (ST) 

Wprowadzenie do analizy Big Data (NST) 

Wprowadzenie do biznesu: podstawy przedsiębiorczości i zarządzania (ST) 

Wprowadzenie do biznesu: podsatwy przedsiębiorczości i zarządzania (NST) 

Wprowadzenie do marketingu internetowego i E-commerce (ST) 

Wprowadzenie do marketingu internetowego i E-commerce (NST) 



Wprowadzenie do mediów i komunikacji (ST) 

Wprowadzenie do mediów i komunikacji (NST) 

Wprowadzenie do negocjacji (ST) 

Wprowadzenie do negocjacji (NST) 

Wprowadzenie do sieci neuronowych i uczenia maszynowego (NST) 

Wprowadzenie do studiów azjatyckich - jak badać Azję w XXI wieku? (ST) 

Wprowadzenie do studiów azjatyckich - jak badać Azję w XXI wieku? (NST) 

Wprowadzenie do zarządzania procesami badawczymi (ST) 

Wprowadzenie do zarządzania procesami badawczymi (NST) 

Współczesna psychologia społeczna (ST) 

Współczesna psychologia społeczna (NST) 

Współczesne konflikty międzynarodowe (ST) 

Współczesne konflikty międzynarodowe (NST) 

Współczesne problemy GRC (Governance Risk Complience) (ST) 

Współczesne problemy GRC (Governance Risk Complience) (NST) 

Współczesne przemiany struktury społecznej: stratyfikacja, style życia, 
konsumpcja (ST) 

Współczesne przemiany struktury społecznej: stratyfikacja, style życia, 
konsumpcja (NST) 

Współczesne społeczeństwo polskie (ST) 

Współczesne społeczeństwo polskie (NST) 

Współczesne stosunki międzynarodowe - teoria i praktyka (ST) 

Współczesne stosunki międzynarodowe - teoria i praktyka (NST) 

Współczesne wyzwania wielokulturowości (ST) 

Współczesne wyzwania wielokulturowości (NST) 

Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Punkty 
zapalne i ujęcie funkcjonalne (ST) 

Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Punkty 
zapalne i ujęcie funkcjonalne (NST) 

Współpraca w grupie, konflikty i metody ich rozwiązywania (ST) 

Współpraca w grupie, konflikty i metody ich rozwiązywania (NST) 



Wstęp do analizy informacji (ST) 

Wstęp do analizy informacji (NST) 

Wstęp do psychologii (ST) 

Wstęp do psychologii (NST) 

Wstęp do socjologii (ST) 

Wstęp do socjologii (NST) 

Wyzwania rozwojowe (ST) 

Wyzwania rozwojowe (NST) 

Zaawansowana ekonomia międzynarodowa (ST) 

Zaawansowana ekonomia międzynarodowa (NST) 

Zaawansowane analizy rynkowe (ST) 

Zaawansowane analizy rynkowe (NST) 

Zaawansowane techniki badań ilościowych (ST) 

Zaawansowane techniki badań ilościowych (NST) 

Zaawansowane techniki badań jakościowych (ST) 

Zaawansowane techniki badań jakościowych (NST) 

Zaawansowane teorie socjologiczne (klasyczne) (ST) 

Zaawansowane teorie socjologiczne (klasyczne) (NST) 

Zaawansowane teorie socjologiczne (współczesne) (ST) 

Zaawansowane teorie socjologiczne (współczesne) (NST) 

Zaawansowane zarządzanie strategiczne (ST) 

Zaawansowane zarządzanie strategiczne (NST) 

Zabójcy seryjni (ST) 

Zabójcy seryjni (NST) 

Zachowania konsumenckie (ST) 

Zachowania konsumenckie (NST) 

Zachowania organizacyjne (ST) 

Zachowania organizacyjne (NST) 

Założenia metodyki design thinking (ST) 

Założenia metodyki design thinking (NST) 



Zarządzanie i przedsiębiorczość (ST) 

Zarządzanie i przedsiębiorczość (NST) 

Zarządzanie i strategie biznesowe na rynkach wschodzących (ST) 

Zarządzanie i strategie biznesowe na rynkach wschodzących (NST) 

Zarządzanie kapitałem ludzkim (ST) 

Zarządzanie kapitałem ludzkim (NST) 

Zarządzanie komunikacją i PR (ST) 

Zarządzanie komunikacją i PR (NST) 

Zarządzanie komunikacją w zespole projektowym (ST) 

Zarządzanie komunikacją w zespole projektowym (NST) 

Zarządzanie międzykulturowe (ST) 

Zarządzanie międzykulturowe (NST) 

Zarządzanie procesami w organizacji (ST) 

Zarządzanie procesami w organizacji (NST) 

Zarządzanie projektami (ST) 

Zarządzanie projektami (NST) 

Zarządzanie ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 
informacyjnego (ST) 

Zarządzanie ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa 
informacyjnego (NST) 

Zarządzanie strategiczne (ST) 

Zarządzanie strategiczne (NST) 

Zarządzanie w administracji publicznej (ST) 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym (ST) 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym (NST) 

Zarządzanie w środowisku wielokulturowym - praktyki organizacyjne (NST) 

Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością organizacji (ST) 

Zdrowie psychiczne i jakość życia (ST) 

Zdrowie psychiczne i jakość życia (NST) 

Zintegrowana komunikacja marki - cele, przekaz, strategie wdrożenia (ST) 



Zintegrowana komunikacja marki - cele, przekaz, strategie wdrożenia (NST) 

Zintegrowana komunikacja marki w czasach globalnej wioski (ST) 

Zintegrowana komunikacja marki w czasach globalnej wioski (NST) 

Zrównoważony rozwój i innowacje społeczne (ST) 

Zrównoważony rozwój i innowacje społeczne (NST) 

Źródła informacji (ST) 

Źródła informacji (NST) 

Źródła informacji o przestępczości (ST) 

Źródła informacji o przestępczości (NST) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OPISY ZAJĘĆ 
(w kolejności alfabetycznej) 

 

 

 

Ambasada Concilium Civitas (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Ameryka Łacińska we współczesnym świecie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analityczne narzędzia IT w zarządzaniu podmiotami 

gospodarczymi (NST) 



 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analityka internetowa i UX (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analityka internetowa i UX (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza danych ilościowych (SPSS/R) (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów technik statystycznej analizy danych ilościowych z 
wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS Statistics oraz umiejętności prezentacji i interpretacji wyników 
przeprowadzonych analiz statystycznych. W trakcie zajęć studenci poznają oprogramowanie IBM SPSS 
Statistics oraz ćwiczą wykonywanie analiz opartych na analizie częstości i rozkładów warunkowych, analizie 
korelacji, analizie wariancji, regresji liniowej i logistycznej, eksploracyjnej analizie czynnikowej. Zajęcia 
prowadzone są w oparciu o dane z badań sondażowych dostępne w domenie publicznej takie jak. Europejski 
Sondaż Społeczny, Polski Generalny Sondaż Społeczny itp. 
Zajęcia mają charakter praktyczny i oparte są na wiedzy i umiejętnościach opanowanych przez studentów na 
kursach "Wstęp do statystyki", "Wnioskowanie statystyczne" oraz kursach z zakresu metodologii badań 
społecznych. 
W ramach zajęć studenci powinni: (1) sformułować interesujący ich problem badawczy i odpowiadające mu 
pytania badawcze, (2) wybrać zbiór danych umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na sformułowane pytania, 
(3) wybrać stosowną metodę statystycznej analizy tych danych, (4) przeprowadzić tę analizę, (5) przedstawić 
wyniki analizy w postaci raportu (praca semestralna). Na zajęciach studenci będą także przedstawiać 
wstępne wersje swych prac i brać udział w krytyce innych prac. W trakcie zajęć prowadzący krótko przypomni 
podstawowe metody statystycznej analizy danych sondażowych. 
 

 

Analiza danych ilościowych (SPSS/R) (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów technik statystycznej analizy danych ilościowych z 
wykorzystaniem oprogramowania IBM SPSS Statistics oraz umiejętności prezentacji i interpretacji wyników 
przeprowadzonych analiz statystycznych. W trakcie zajęć studenci poznają oprogramowanie IBM SPSS 
Statistics oraz ćwiczą wykonywanie analiz opartych na analizie częstości i rozkładów warunkowych, analizie 
korelacji, analizie wariancji, regresji liniowej i logistycznej, eksploracyjnej analizie czynnikowej. Zajęcia 
prowadzone są w oparciu o dane z badań sondażowych dostępne w domenie publicznej takie jak. Europejski 
Sondaż Społeczny, Polski Generalny Sondaż Społeczny itp. 
Zajęcia mają charakter praktyczny i oparte są na wiedzy i umiejętnościach opanowanych przez studentów na 
kursach "Wstęp do statystyki", "Wnioskowanie statystyczne" oraz kursach z zakresu metodologii badań 
społecznych. 
W ramach zajęć studenci powinni: (1) sformułować interesujący ich problem badawczy i odpowiadające mu 
pytania badawcze, (2) wybrać zbiór danych umożliwiający uzyskanie odpowiedzi na sformułowane pytania, 
(3) wybrać stosowną metodę statystycznej analizy tych danych, (4) przeprowadzić tę analizę, (5) przedstawić 
wyniki analizy w postaci raportu (praca semestralna). Na zajęciach studenci będą także przedstawiać 
wstępne wersje swych prac i brać udział w krytyce innych prac. W trakcie zajęć prowadzący krótko przypomni 
podstawowe metody statystycznej analizy danych sondażowych. 
 

 

Analiza danych jakościowych (Atlas.ti) (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami komputerowymi (programami) 
wykorzystywanymi do analizy danych jakościowych w badaniach społecznych. Pierwsza część zajęć to 
wprowadzenie do badań jakościowych, w trakcie której omawiamy strukturę procesu badawczego, etapy 
procesu badawczego, a także sposoby zbierania i archiwizowania danych. W drugiej części kursu (dłuższej) 
zadaniem studentów jest praca z programem Atlas.ti. Zaczynamy od nauki programu, omówienia jego 
funkcji, by jak najszybciej przejść do konkretnego projektu badawczego (realizowanego w 2-4 osobowej 
grupie). Studenci przez kilka tygodni pracują z programem Atlas.ti, poznając jego funkcjonalności, a 
jednocześnie analizując dane na potrzeby konkretnego projektu badawczego. 
 

 

Analiza danych jakościowych (Atlas.ti) (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z narzędziami komputerowymi (programami) 
wykorzystywanymi do analizy danych jakościowych w badaniach społecznych. Pierwsza część zajęć to 
wprowadzenie do badań jakościowych, w trakcie której omawiamy strukturę procesu badawczego, etapy 
procesu badawczego, a także sposoby zbierania i archiwizowania danych. W drugiej części kursu (dłuższej) 
zadaniem studentów jest praca z programem Atlas.ti. Zaczynamy od nauki programu, omówienia jego 
funkcji, by jak najszybciej przejść do konkretnego projektu badawczego (realizowanego w 2-4 osobowej 
grupie). Studenci przez kilka tygodni pracują z programem Atlas.ti, poznając jego funkcjonalności, a 
jednocześnie analizując dane na potrzeby konkretnego projektu badawczego. 
 

 

Analiza i interpretacja danych jakościowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza i interpretacja danych jakościowych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza i prognoza strategiczna. Budowanie polityki 

zagranicznej państwa (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza i prognoza strategiczna. Budowanie polityki 

zagranicznej państwa (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza mediowa w planowaniu mediów (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza mediów (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza mediów (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza mediów i planowanie kampanii (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza mediów i planowanie kampanii (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Analiza trendów konsumenckich (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza współczesnych spraw międzynarodowych (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analiza współczesnych spraw międzynarodowych (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analizy biznesowe i ekonometryczne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analizy biznesowe i ekonometryczne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analizy rynkowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Analizy rynkowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Arte-coaching - twórcze narzędzia rozwoju (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 



 

 

Audyt systemów teleinformatycznych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Audyt systemów teleinformatycznych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Azja Centralna - gospodarka, biznes, negocjacje (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Azja Centralna - gospodarka, biznes, negocjacje (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Azja Centralna w XXI wieku (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Azja Centralna w XXI wieku (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Azja Południowo-Wschodnia - turystyka a bezpieczeństwo 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Azja w gospodarce światowej (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Azja w gospodarce światowej (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Badania internautów (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Badania internautów (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Badania marketingowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Badania marketingowe to kluczowe narzędzie stosowane w przedsiębiorstwach do analizy otoczenia 
marketingowego, poznawania potrzeb konsumentów czy oceny konkurencji. Badania marketingowe 
pomagają też realizować konkretne strategie marketingowe przedsiębiorstwa. 
Niniejszy przedmiot ma za zadanie zapoznać studentów z podstawami badań marketingowych w tym z 
podstawowymi pojęciami badawczymi jak operacjonalizacja, zmienna, dobór próby, narzędzie badawcze. 
Studenci poznają tez kluczowe metody i techniki badawcze w badaniach ilościowych, jakościowych i 
badaniach mieszanych. Etyka zawodowa badacza jest ważnym tematem, który będzie dyskutowany przy 
omawianiu różnych procesu badawczego. 
W dalszej części zajęć studenci będą poznawać i oceniać jakość procesu badawczego poprzez czytanie 
raportów z badań. 
W końcu sami zaprojektują badanie marketingowe na potrzeby rozwiązania konkretnego problemu 
marketingowego. Zadanie to realizowane jako projekt do wykonania w małej grupie będzie obejmowało 
sformułowanie problemu badawczego, wykonanie krótkiego przeglądu literatury, sformułowanie pytań 
badawczych i hipotez, opis metodyki badań oraz opracowanie instrumentu badawczego. 
Po zrealizowaniu przedmiot student będzie potrafił:1. interpretować i krytycznie oceniać wyniki badań 
marketingowych 2. definiować i posługiwać się podstawowymi pojęciami jak zmienna, operacjonalizacja, 
próba badawcza, rzetelność, itp. 3. wskazać aspekty etyczne w pracy badacza oraz wskazać i dyskutować 
odpowiedzialne kierunki działania 4. wyjaśnić różnicę pomiędzy ilościowymi, jakościowymi i mieszanymi 
badaniami marketingowymi 
5. formułować problem badawczy, pytania badawcze i hipotezy badawcze 
6. projektować badanie na potrzeby konkretnego problemu badawczego. 



7. stworzyć projekt badania zawierający wprowadzenie, problem badawczy, pytania badawcze, zagadnienia 
etyczne, metodykę badanie i instrument badawczy. 
 

 

Badania marketingowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Badania zachowań konsumenckich (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Badania zachowań konsumenckich (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 



Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe i konflikty w XXI wieku (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bezpieczeństwo międzynarodowe i konflikty w XXI wieku 

(NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 



 

Bezpieczeństwo organizacyjne, personalne i techniczne w 

politykach bezpieczeństwa (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bezpieczeństwo organizacyjne, personalne i techniczne w 

politykach bezpieczeństwa (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bezpieczeństwo regionalne i relacje międzynarodowe w Azji 

(ST) 

 



Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 



Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bezpieczeństwo środowiskowe i zrównoważony rozwój (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bezpieczeństwo środowiskowe i zrównoważony rozwój (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bezpieczeństwo energetyczne (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr Letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bezpieczeństwo energetyczne (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Biznes międzynarodowy w erze wyzwań klimatycznych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Biznes międzynarodowy w erze wyzwań klimatycznych (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bliski Wschód - gospodarka, biznes, negocjacje (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Bliski Wschód w ogniu (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Branding i strategie marketingowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
- przekazanie wiedzy o współczesnych zjawiskach związanych z brandingiem, rolą marki w świecie, w 
dzisiejszej kulturze 
- zapoznanie studentów z różnymi ujęciami marki - strukturą, poziomami marki, różnymi metodami 
analitycznymi 
- przybliżenie problematyki namingu (w tym tworzenia nazwy firmy, produktu) 
- opanowanie przez studentów umiejętności analizy komunikacji marek, wyznaczania strategii marki 
 

 

Branding i strategie marketingowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
- przekazanie wiedzy o współczesnych zjawiskach związanych z brandingiem, rolą marki w świecie, w 
dzisiejszej kulturze 
- zapoznanie studentów z różnymi ujęciami marki - strukturą, poziomami marki, różnymi metodami 
analitycznymi 



- przybliżenie problematyki namingu (w tym tworzenia nazwy firmy, produktu) 
- opanowanie przez studentów umiejętności analizy komunikacji marek, wyznaczania strategii marki 
 

 

Branding narodowy (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji, teorii oraz praktyki nowego zjawiska, jakim jest branding 
narodowy czyli marketing państw. Jest to proces za pomocą którego kraj - w dobie nasilającej się globalizacji 
- próbuje wykreować unikalną i konkurencyjną tożsamość narodową. Celem tego procesu jest takie 
wypozycjonowanie kraju, aby był postrzegany jako idealne miejsce dla turystyki, handlu i inwestowania. 
W czasie wykładu będzie przedstawiony dylemat na ile marketing może wypromować kraj i stworzyć jego 
silną markę, będą omówione różne sposoby tworzenia wizerunku kraju- w oparciu o konkretne praktyczne 
zabiegi różnych państw. Studenci zapoznają się z tożsamością kraju/marki, pozycją marki a także jej 
wartością. Omówione będą zasady i narzędzia budowania marki, a w tym szczególna rola dyplomacji 
publicznej. Przestawiony zostanie tzw. indeks Anholta stanowiący ranking reputacji krajów. Szczególne 
miejsce zajmą polskie próby stworzenia marki narodowe i dotychczasowe niedostatki tej kampanii. 
Wykład będzie zakładał aktywny udział studentów w formie dyskusji, prezentacji studentów nt wybranych 
elementów i omawiania konkretnych, praktycznych prób marketingu narodowego na świecie w oparciu o 
literaturę przedmiotu (zarówno polskojęzyczną jak i angielską- większość). Na podstawie wykładu i lektur 
studenci będą potrafili wyjaśnić i umieć posługiwać się zasadniczymi pojęciami z zakresu narodowego 
brandingu, znali praktyczne zastosowania metod brandingu przez wyróżnione kraje oraz będą potrafili 
wskazać na zalety i minusy rozwiązań brandingu zastosowanych już w praktyce. 
 

 

Branding narodowy (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie koncepcji, teorii oraz praktyki nowego zjawiska, jakim jest branding 
narodowy czyli marketing państw. Jest to proces za pomocą którego kraj - w dobie nasilającej się globalizacji 
- próbuje wykreować unikalną i konkurencyjną tożsamość narodową. Celem tego procesu jest takie 
wypozycjonowanie kraju, aby był postrzegany jako idealne miejsce dla turystyki, handlu i inwestowania. 
W czasie wykładu będzie przedstawiony dylemat na ile marketing może wypromować kraj i stworzyć jego 
silną markę, będą omówione różne sposoby tworzenia wizerunku kraju- w oparciu o konkretne praktyczne 
zabiegi różnych państw. Studenci zapoznają się z tożsamością kraju/marki, pozycją marki a także jej 
wartością. Omówione będą zasady i narzędzia budowania marki, a w tym szczególna rola dyplomacji 
publicznej. Przestawiony zostanie tzw. indeks Anholta stanowiący ranking reputacji krajów. Szczególne 
miejsce zajmą polskie próby stworzenia marki narodowe i dotychczasowe niedostatki tej kampanii. 
Wykład będzie zakładał aktywny udział studentów w formie dyskusji, prezentacji studentów nt wybranych 
elementów i omawiania konkretnych, praktycznych prób marketingu narodowego na świecie w oparciu o 
literaturę przedmiotu (zarówno polskojęzyczną jak i angielską- większość). Na podstawie wykładu i lektur 
studenci będą potrafili wyjaśnić i umieć posługiwać się zasadniczymi pojęciami z zakresu narodowego 
brandingu, znali praktyczne zastosowania metod brandingu przez wyróżnione kraje oraz będą potrafili 
wskazać na zalety i minusy rozwiązań brandingu zastosowanych już w praktyce. 
 

 

Budowanie relacji w biznesie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Budowanie relacji w biznesie (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Budowanie relacji w coachingu (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Budowanie relacji w coachingu (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Budowanie relacji z klientami (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Budowanie relacji z klientami (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Budowanie świadomości coachingu (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Budowanie świadomości coachingu (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Budżetowanie i kontrola finansowa (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Budżetowanie i kontrola finansowa (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 



Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Chiny - gospodarka, biznes, negocjacje (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Chiny - gospodarka, biznes, negocjacje (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Chiński model gospodarczy i kultura biznesowa (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Chiński model gospodarczy i kultura biznesowa (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Co nas napędza, co nas podnieca - teorie i narzędzia motywacji 

(ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Co nas napędza, co nas podnieca - teorie i narzędzia motywacji 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Coaching jako wspieranie procesu uczenia się (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Coaching jako wspieranie procesu uczenia się (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Content Marketing i Webwriting (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Content marketing w mediach społecznościowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Content marketing w mediach społecznościowych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Copywriting (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu Copywriting jest wprowadzenie studentów w codzienność pracy copywritera w agencjach 
reklamowych, marketingowych, redakcjach itp. Treści merytoryczne będą przekazywane na materiale 
reklamowym. Na takim materiale będą się także odbywało większość ćwiczeń. Będziemy ćwiczyć wprawność 
językową i mierzyć się z nagłówkami, sloganami, tekstami głównymi, reklamowymi dialogami, pisanie 
tekstów śmiesznych, satyrycznych, ironicznych a także tekst piosenki reklamowej. Będziemy także poznawać 
rolę metafor i hiperbol w tworzeniu całego konceptu reklamowego. Pierwsze kilka zajęć będzie miało 
charakter wprawki i będzie się osadzało na różnorodnych ćwiczeniach pracy z tekstem. Druga połowa zajęć 
będzie miała charakter zbliżony do realizowanego zamówienia na reklamę. W mniejszych grupach będziecie 



na każdych zajęciach odpowiadali za przedstawienie pod koniec zajęć konceptu reklamowego wraz z tekstem 
na podstawie przedstawionego przeze mnie briefu. 
 

 

Copywriting (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu Copywriting jest wprowadzenie studentów w codzienność pracy copywritera w agencjach 
reklamowych, marketingowych, redakcjach itp. Treści merytoryczne będą przekazywane na materiale 
reklamowym. Na takim materiale będą się także odbywało większość ćwiczeń. Będziemy ćwiczyć wprawność 
językową i mierzyć się z nagłówkami, sloganami, tekstami głównymi, reklamowymi dialogami, pisanie 
tekstów śmiesznych, satyrycznych, ironicznych a także tekst piosenki reklamowej. Będziemy także poznawać 
rolę metafor i hiperbol w tworzeniu całego konceptu reklamowego. Pierwsze kilka zajęć będzie miało 
charakter wprawki i będzie się osadzało na różnorodnych ćwiczeniach pracy z tekstem. Druga połowa zajęć 
będzie miała charakter zbliżony do realizowanego zamówienia na reklamę. W mniejszych grupach będziecie 
na każdych zajęciach odpowiadali za przedstawienie pod koniec zajęć konceptu reklamowego wraz z tekstem 
na podstawie przedstawionego przeze mnie briefu. 
 

 

CSR (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



CSR (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Cyberbezpieczeństwo jako pole konfliktu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr Zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Cyberbezpieczeństwo jako pole konfliktu (NST) 

 

Poziom studów Licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Cyberbezpieczeństwo: szpiegostwo, strategia i polityka w 

domenie cyfrowej (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Cyberprzestępczość (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Cyberprzestępczość (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Cywilizacja europejska (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Wykłady w układzie chronologiczno-problemowym dotyczą ważnych problemów związanych z pojęciami 
"cywilizacji", "Europy" oraz ich połączenia w "cywilizacji europejskiej"- celem przedmiotu poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie o korzenie Europy: (grecko-rzymskie? judeo-chrześcijańskie? “trójkąt Jerozolima-
Ateny-Warszawa” czy koncepcja euro-azjatycka itp. 
Studenci dostają możliwość zapoznania się z klasykami literatury przedmiotu a problemy poruszane w 
opracowaniach mają stanowić podstawę do prowadzenia dyskusji nad aktualnością dawnych problemów 
cywilizacji europejskiej. Czy istnieje zjawisko "nowej Europy ze starymi problemami"? Jakie są podstawy 
europocentryzmu - czy kształtują je czynniki polityczne, społeczne, czy przede wszystkim ekonomiczne? 
Seminaria stanowią platformę dyskusji nad zmianami tożsamości europejskiej oraz pozwalają nad 
opracowaniem scenariuszy dalszego jej rozwoju. Jasne określenie wyzwań międzynarodowych pozwoli na 
przygotowanie się na potencjalne zagrożenia, oszacowanie ryzyka podejmowanych przedsięwzięć, ale 
również na poznanie czynników generujących sukces, tak by w przyszłości lepiej wykorzystać i dostrzec 
szanse. 
 

 

Cywilizacja europejska (NST) 

 



Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Wykłady w układzie chronologiczno-problemowym dotyczą ważnych problemów związanych z pojęciami 
"cywilizacji", "Europy" oraz ich połączenia w "cywilizacji europejskiej"- celem przedmiotu poszukiwanie 
odpowiedzi na pytanie o korzenie Europy: (grecko-rzymskie? judeo-chrześcijańskie? “trójkąt Jerozolima-
Ateny-Warszawa” czy koncepcja euro-azjatycka itp. 
Studenci dostają możliwość zapoznania się z klasykami literatury przedmiotu a problemy poruszane w 
opracowaniach mają stanowić podstawę do prowadzenia dyskusji nad aktualnością dawnych problemów 
cywilizacji europejskiej. Czy istnieje zjawisko "nowej Europy ze starymi problemami"? Jakie są podstawy 
europocentryzmu - czy kształtują je czynniki polityczne, społeczne, czy przede wszystkim ekonomiczne? 
Seminaria stanowią platformę dyskusji nad zmianami tożsamości europejskiej oraz pozwalają nad 
opracowaniem scenariuszy dalszego jej rozwoju. Jasne określenie wyzwań międzynarodowych pozwoli na 
przygotowanie się na potencjalne zagrożenia, oszacowanie ryzyka podejmowanych przedsięwzięć, ale 
również na poznanie czynników generujących sukces, tak by w przyszłości lepiej wykorzystać i dostrzec 
szanse. 
 

 

Cywilizacje azjatyckie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Cywilizacje azjatyckie (NST) 

 



Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Czystość i brud. Historie obyczajów higienicznych i praktyk 

sanitarnych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Czytelnia prasy - dzienniki (+ biografia dziennikarza i kariera 

dziennikarza) (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Czytelnia prasy - dzienniki (+ biografia dziennikarza i kariera 

dziennikarza) (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest analiza codziennych przekazów medialnych, nauka prawidłowej interpretacji 
opisywanych wydarzeń, rozpoznanie manipulacji i nadinterpretacji. Chodzi o wyrobienie nawyku 
systematycznej i krytycznej lektury różnorodnej prasy, Pogłębienie ciekawości świata i wiedzy o 
współczesnych wydarzeniach politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w Polsce i zagranicą. 
nauka prezentacji autorskich przeglądów prasy, nauka grupowego przygotowania przegladów prasy. Ocena 
indywidualna i zbiorowa przedstawionych prezentacji. Organizowanie i przeprowadzanie dyskusji w grupach 
na temat aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach z cyklu 
"Biografia kariera dziennikarza", które maja za zadanie poznanie róznych dróg zawodowych dziennikarzy, 
ktorzy osiagneli sukces w mediach. 
 

 

Czytelnia prasy - tygodniki (+ biografia i kariera dziennikarza) 

(ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest analiza codziennych przekazów medialnych, nauka prawidłowej interpretacji 
opisywanych wydarzeń, rozpoznanie manipulacji i nadinterpretacji. Chodzi o wyrobienie nawyku 
systematycznej i krytycznej lektury różnorodnej prasy, Pogłębienie ciekawości świata i wiedzy o 
współczesnych wydarzeniach politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w Polsce i zagranicą. 
nauka prezentacji autorskich przeglądów prasy, nauka grupowego przygotowania przegladów prasy. Ocena 
indywidualna i zbiorowa przedstawionych prezentacji. Organizowanie i przeprowadzanie dyskusji w grupach 
na temat aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach z cyklu 
"Biografia kariera dziennikarza", które maja za zadanie poznanie róznych dróg zawodowych dziennikarzy, 
ktorzy osiagneli sukces w mediach. 
 

 

Czytelnia prasy - tygodniki (+ biografia i kariera dziennikarza) 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest analiza codziennych przekazów medialnych, nauka prawidłowej interpretacji 
opisywanych wydarzeń, rozpoznanie manipulacji i nadinterpretacji. Chodzi o wyrobienie nawyku 
systematycznej i krytycznej lektury różnorodnej prasy, Pogłębienie ciekawości świata i wiedzy o 
współczesnych wydarzeniach politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w Polsce i zagranicą. 
nauka prezentacji autorskich przeglądów prasy, nauka grupowego przygotowania przegladów prasy. Ocena 
indywidualna i zbiorowa przedstawionych prezentacji. Organizowanie i przeprowadzanie dyskusji w grupach 
na temat aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach z cyklu 
"Biografia kariera dziennikarza", które maja za zadanie poznanie róznych dróg zawodowych dziennikarzy, 
ktorzy osiagneli sukces w mediach. 
 

 

Czytelnia prasy (+ biografia i kariera dziennikarza) (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest analiza codziennych przekazów medialnych, nauka prawidłowej interpretacji 
opisywanych wydarzeń, rozpoznanie manipulacji i nadinterpretacji. Chodzi o wyrobienie nawyku 
systematycznej i krytycznej lektury różnorodnej prasy, Pogłębienie ciekawości świata i wiedzy o 
współczesnych wydarzeniach politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w Polsce i zagranicą. 
nauka prezentacji autorskich przeglądów prasy, nauka grupowego przygotowania przegladów prasy. Ocena 
indywidualna i zbiorowa przedstawionych prezentacji. Organizowanie i przeprowadzanie dyskusji w grupach 
na temat aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach z cyklu 
"Biografia kariera dziennikarza", które maja za zadanie poznanie róznych dróg zawodowych dziennikarzy, 
ktorzy osiagneli sukces w mediach. 
 

 

Czytelnia prasy (+ biografia i kariera dziennikarza) (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest analiza codziennych przekazów medialnych, nauka prawidłowej interpretacji 
opisywanych wydarzeń, rozpoznanie manipulacji i nadinterpretacji. Chodzi o wyrobienie nawyku 
systematycznej i krytycznej lektury różnorodnej prasy, Pogłębienie ciekawości świata i wiedzy o 
współczesnych wydarzeniach politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych w Polsce i zagranicą. 
nauka prezentacji autorskich przeglądów prasy, nauka grupowego przygotowania przegladów prasy. Ocena 
indywidualna i zbiorowa przedstawionych prezentacji. Organizowanie i przeprowadzanie dyskusji w grupach 
na temat aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych. Aktywne uczestnictwo w spotkaniach z cyklu 
"Biografia kariera dziennikarza", które maja za zadanie poznanie róznych dróg zawodowych dziennikarzy, 
ktorzy osiagneli sukces w mediach. 
 

 

Dekolonizacja i postkolonializm (ST) 



 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Dekolonizacja i postkolonializm (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Design Thinking (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Innowacje. Inno - wacje. I - nnowacje. 
 
To słowo, które otacza i atakuje zewsząd. Mamy innowacyjne produkty, usługi, budynki, firmy, marki. 
Innowacyjne są samochody, buty do biegania i mopy do sprzątania kuchni. 
Innowacje to słowo klucz do zrozumienia współczesności ale mniejsza o definicje – najważniejsze pytanie 
brzmi dziś skąd brać innowacje? Czy wielkie pomysły pojawiają się jak eureka czy są owocem procesu? 
Jak je wypracować? Gdzie je znajdować? Gdzie poszukiwać nowych żródeł wzrostu? 
Zapraszam na kurs - wprowadzenie do Design Thinking, w jego ramach poznamy proces myślenia 
projektowego i nauczymy się myśleć oraz pracować tak, jak projektanci. Dzięki temu poznamy proces, który 
pomoże odpowiedzieć na pytanie - skąd biorą się innowacje. 
Design Thinking to metodologia, która wspiera tworzenie i optymalizację innowacji w każdym obszarze 
życia. Design Thinking wierzy, że każdy problem ma swoje rozwiązanie.Wierzy, że grupa jest silniejsza niż 
jednostka. Wierzy, że nie ma idealnych rozwiązań i że to samo życie podsuwa najlepsze pomysły. Wierzy, że 
ograniczone zasoby pobudzają kreatywność. 
Przejdziemy przez wszystkie stadia procesu, poznamy pomocne narzędzia i etapy pracy myślenia 
projektowego. Zderzymy się z prawdziwymi problemami i wypracujemy dla nich rozwiązania. 
Podejście w pełni warsztatowe. Zero teorii. 100% praktyki. 100% ciężkiej pracy. 200% zabawy. 
A więc jeśli nie lubisz myśleć, nie lubisz pracować w grupie, przywiązujesz się do własnych pomysłów i 
walczysz o nie do upadłego, uważasz, że zawsze masz rację i gotową odpowiedź na wszystko, że eksperci są 
zawsze górą niż końcowy użytkownik, że trzeba czekać i wchodzić na rynek dopiero, gdy masz doskonały 
produkt, że o innowacjach decyduje budżet to proszę lepiej zostań w domu albo wybierz inny kurs. 
Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę o tym, jak wykorzystywać proces myślenia projektowego w różnych 
obszarach życia, poznają oraz zdobędą umiejętności wykorzystywania mikro narzędzi Design Thinking 
pomocnych w różnych obszarach życia 

 

Design Thinking w projektowaniu komunikacji (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Design Thinking w projektowaniu komunikacji (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 



Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Dyplomacja kulturalna (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem wykładów z elementami konwersatorium jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy - 
teoretycznej i praktycznej, wyniesionej z wieloletnich doświadczeń wykładowcy pracy w służbie zagranicznej, 
zwłaszcza na polu promocji osiągnięć i wizerunku państwa oraz kształtowania marki narodowej. Szczegółowo 
przedstawiona zostanie rola dyplomacji publicznej i jej istniejących form i metod (ze szczególnym naciskiem 
na dyplomację kulturalną) w wielopaństwowej grze na arenie międzynarodowej o pozycję kraju i jego 
wpływy. Zajęcia będą interaktywne i multimedialne, z szerokim wykorzystywaniem zasobów internetu i 
świata mediów. Studenci zapoznani zostaną z technikami i instrumentarium kształtowania marki narodowej, 
wizerunku kraju i społeczeństwa, instytucjami i innymi uczestnikami tego procesu, uwarunkowaniami 
kulturowymi, politycznymi i ekonomicznymi - zarówno w Polsce, jak i na przykładach innych państw. Szeroko 
zaprezentowana zostanie dyplomacja „soft power”, w tym kulturalna, także ta oparta o nowoczesne 
narzędzia komunikowania (tzw. digital diplomacy), mająca swoiste znaczenie w kształtowaniu wizerunku 
państwa. Przedstawiona zostanie idea konstruowania projektu z dziedziny dyplomacji kulturalnej jako jednej 
z najskuteczniejszych metod ofensywy promocyjnej. Innym aspektem przedmiotu będzie wszechstronna 
analiza roli stereotypów kulturowych, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. W powiązaniu z tymi 
zagadnieniami studenci zapoznani zostaną z promocją polskiej kultury za granicą, jej strategią, metodami i 
instrumentarium. Wiele uwagi będzie też poświęcone wzajemnym związkom dyplomacji publicznej, 
promocji i kształtowania marki narodowej z przestrzenią wszelkich mediów, w tym społecznościowych. 
Semestr zwieńczą wszechstronne analityczne prezentacje case studies, czyli konkretnych dużych projektów 
promocyjno-wizerunkowych ze sfery dyplomacji kulturalnej, które w przeszłości wykładowca realizował na 
placówkach zagranicznych RP. 
 

 



Dyplomacja kulturalna (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Dyplomacja publiczna i dyplomacja ekonomiczna jako 

instrument kreowania wizerunku i marki kraju (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Dyplomacja wielostronna (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Dyplomacja wielostronna (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Dziennikarstwo zaangażowane: między uczciwością a 

obiektywizmem (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



E-commerce (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

E-commerce (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Edycja zdjęć na potrzeby materiałów drukowanych i 

internetowych. W oparciu o program Adobe Lightroom (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć labolatorium 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Efektywne zarządzanie zespołem (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Efektywne zarządzanie zespołem (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Ekonomia i polityka danych (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Ekonomia i polityka danych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Ekonomia i społeczeństwo (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
-zaopatrzenie studentów w narzędzia krytycznej analizy rzeczywistości ekonomicznej, gospodarczej i 
częściowo również politycznej 
-przygotowanie studentów do wystarczająco sprawnego poruszania się w tematyce ekonomicznej (polityka 
fiskalna, monetarna, regulacyjna, rynki finansowe, rynek pracy) nawet bez posiadania formalnego 
wykształcenia ekonomicznego 
-sprawienie by student (jako przyszły dziennikarz, niekoniecznie ekonomiczny) nie stał na straconej pozycji 
podczas kontaktów z przedstawicielami ekonomicznych grup nacisku i interesu 
-przygotowanie studentów do tego, że tematyka ekonomiczna będzie ich otaczała przez całą przyszłą 
karierę zawodową. I dla dobra swojego (oraz swoich odbiorców) powinni posiadać przynajmniej 
podstawowe informacje o związkach ekonomii o społeczeństwa. 
 

 

Ekonomia i społeczeństwo (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
-zaopatrzenie studentów w narzędzia krytycznej analizy rzeczywistości ekonomicznej, gospodarczej i 
częściowo również politycznej 
-przygotowanie studentów do wystarczająco sprawnego poruszania się w tematyce ekonomicznej (polityka 
fiskalna, monetarna, regulacyjna, rynki finansowe, rynek pracy) nawet bez posiadania formalnego 
wykształcenia ekonomicznego 
-sprawienie by student (jako przyszły dziennikarz, niekoniecznie ekonomiczny) nie stał na straconej pozycji 
podczas kontaktów z przedstawicielami ekonomicznych grup nacisku i interesu 
-przygotowanie studentów do tego, że tematyka ekonomiczna będzie ich otaczała przez całą przyszłą 
karierę zawodową. I dla dobra swojego (oraz swoich odbiorców) powinni posiadać przynajmniej 
podstawowe informacje o związkach ekonomii o społeczeństwa. 
 

 

Ekonomia menadżerska i behawioralna (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 



Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Ekonomia menadżerska i behawioralna (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Ekonomia międzynarodowa. Finanse (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Ekonomia międzynarodowa. Finanse (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Ekonomia międzynarodowa. Handel (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest stworzenie warunków do opanowania przez słuchaczy podstaw teorii i praktyki 
funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej i zasad międzynarodowego ładu ekonomicznego. 
Zakres tematyczny wykładu obejmuje podstawowe zagadnienia wchodzące w skład kursu przedmiotu 
ekonomia międzynarodowa handel (inaczej: Międzynarodowe stosunki gospodarcze część I). W 
szczególności celem zajęć jest: 
- zapoznanie studentów z przedmiotem i metodologią ekonomii międzynarodowej jako subdyscypliną 
ekonomii, 
- przybliżenie problematyki różnych form międzynarodowej współpracy gospodarczej, 
- przedstawienie wybranych zagadnień teorii handlu międzynarodowego, 
- opanowanie przez studentów podstawowych statystyk dotyczących dynamiki i struktury handlu 
międzynarodowego, 
- możliwość przedyskutowania problemów narodowej oraz międzynarodowej polityki handlowej. 
 

Ekonomia międzynarodowa. Handel (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest stworzenie warunków do opanowania przez słuchaczy podstaw teorii i praktyki 
funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej i zasad międzynarodowego ładu ekonomicznego. 
Zakres tematyczny wykładu obejmuje podstawowe zagadnienia wchodzące w skład kursu przedmiotu 
ekonomia międzynarodowa handel (inaczej: Międzynarodowe stosunki gospodarcze część I). W 
szczególności celem zajęć jest: 
- zapoznanie studentów z przedmiotem i metodologią ekonomii międzynarodowej jako subdyscypliną 
ekonomii, 
- przybliżenie problematyki różnych form międzynarodowej współpracy gospodarczej, 
- przedstawienie wybranych zagadnień teorii handlu międzynarodowego, 
- opanowanie przez studentów podstawowych statystyk dotyczących dynamiki i struktury handlu 
międzynarodowego, 
- możliwość przedyskutowania problemów narodowej oraz międzynarodowej polityki handlowej. 
 

Elementy Data Mining (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Elementy Data Mining (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

E-mail marketing (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

E-mail marketing (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 



 

 

Encyklopedia prawa (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prawa i zasad demokratycznego państwa 
prawa. Obok podstaw prawa polskiego zostanie przybliżona problematyka porównawcza z instytucjami 
prawa anglosaskiego i systemu prawa europejskiego. Istotne jest przećwiczenie ze studentami praktycznej 
umiejętności zawierania umów cywilnoprawnych dnia codziennego jak również umiejętność czytania i 
analizy tekstów prawnych. Przyswojenie podstawowej terminologii prawniczej i wykładni prawa Ważne jest 
również zaznajomienie się studentów z problematyką odpowiedzialności cywilnoprawnej i zasad 
odpowiedzialności karnej. W zakresie prawa handlowego przybliżenie problematyki spółek i podstaw obrotu 
gospodarczego. 
 

Encyklopedia prawa (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prawa i zasad demokratycznego państwa 
prawa. Obok podstaw prawa polskiego zostanie przybliżona problematyka porównawcza z instytucjami 
prawa anglosaskiego i systemu prawa europejskiego. Istotne jest przećwiczenie ze studentami praktycznej 
umiejętności zawierania umów cywilnoprawnych dnia codziennego jak również umiejętność czytania i 
analizy tekstów prawnych. Przyswojenie podstawowej terminologii prawniczej i wykładni prawa Ważne jest 
również zaznajomienie się studentów z problematyką odpowiedzialności cywilnoprawnej i zasad 



odpowiedzialności karnej. W zakresie prawa handlowego przybliżenie problematyki spółek i podstaw obrotu 
gospodarczego. 
 

Estetyka w badaniach marketingowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Etnografia online (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Etnografia online (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Etyka i standardy w coachingu (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Etyka i standardy w coachingu (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Etyka reklamy i problemy konsumpcji (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami i teoriami z zakresu etyki biznesu, etyki życia 
gospodarczego i etyki reklamy oraz przybliżenie problemów związanych z konsumpcjonizmem. 
Konwersatorium da możliwość przedyskutowania kontrowersji moralnych związanych ze współczesną 
reklamą: zarówno jej wpływem na postawy i działania konsumentów, jak i życie społeczne. Celem zajęć jest 
także uwrażliwienie studentów na kwestie etyczne związane z oddziaływaniem reklam, zarówno co do ich 
treści, jak i formy. Umiejętność identyfikacji kontrowersji moralnych w konkretnych komercyjnych 
działaniach i przekazach perswazyjnych ma dać podstawę do samodzielnego myślenia w ww. zakresach i 
stworzenia konsekwentnego (niesprzecznego) systemu etycznego rozwiązującego najważniejsze 
kontrowersje moralne w reklamie. 
 

Etyka reklamy i problemy konsumpcji (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciami i teoriami z zakresu etyki biznesu, etyki życia 
gospodarczego i etyki reklamy oraz przybliżenie problemów związanych z konsumpcjonizmem. 
Konwersatorium da możliwość przedyskutowania kontrowersji moralnych związanych ze współczesną 
reklamą: zarówno jej wpływem na postawy i działania konsumentów, jak i życie społeczne. Celem zajęć jest 
także uwrażliwienie studentów na kwestie etyczne związane z oddziaływaniem reklam, zarówno co do ich 
treści, jak i formy. Umiejętność identyfikacji kontrowersji moralnych w konkretnych komercyjnych 
działaniach i przekazach perswazyjnych ma dać podstawę do samodzielnego myślenia w ww. zakresach i 
stworzenia konsekwentnego (niesprzecznego) systemu etycznego rozwiązującego najważniejsze 
kontrowersje moralne w reklamie. 
 

Etyka w biznesie (ST) 



 

Poziom studów Licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr Zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami etycznymi w różnych dziedzinach biznesu i 
uświadomienie im jak wiele problemów wymaga rozważań etycznych. Poprzez studia przypadków studenci 
będą mogli zrozumieć rolę etycznego postępowania w budowaniu zaufania klienta do firmy, wpływu 
etycznego postępowania na wizerunek firmy, konsekwencji braku etyki i trudności w odbudowania 
pozytywnego wizerunku. 
 

Etyka w biznesie (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr Zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami etycznymi w różnych dziedzinach biznesu i 
uświadomienie im jak wiele problemów wymaga rozważań etycznych. Poprzez studia przypadków studenci 
będą mogli zrozumieć rolę etycznego postępowania w budowaniu zaufania klienta do firmy, wpływu 
etycznego postępowania na wizerunek firmy, konsekwencji braku etyki i trudności w odbudowania 
pozytywnego wizerunku. 
 

Excel z elementami VBA w firmie (ST) 

 

Poziom studów Licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć Warsztaty 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr Zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Excel z elementami VBA w firmie (NST) 

 

Poziom studów Licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć Warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr Zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Fake-news, postprawda i polityka informacji w XXIw. (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć Konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr Zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Film jak zwierciadło duszy na gościńcu świata (ST) 



 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Filozofia - kroki milowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest nauczenie studentów samodzielnego krytycznego myślenia, zapoznanie z rolą jaką w 
myśleniu odgrywają: intelekt, rozum, intuicja, przekonania, w tym religia i mitologia. W oparciu o myślenie 
krytyczne analizowany będzie historyczny rozwój i aktualne wielostronne rozumienie takich pojęć, jak: 
człowiek, prawda, postprawda, mądrość, głupota, kultura, cywilizacja, kultura, religia, dialog, inny, obcy, 
wartości, wolność, polityka, kapitalizm. Kanwą dla analizy będą wybrane teksty źródłowe głównie 
współczesnych myślicieli. Analiza tych pojęć, wsparta dyskusją, powinna pomóc studentom w zrozumieniu 
współczesnego świata, zachodzących w nim zmian, oraz wyposażyć w narzędzia do własnej ich oceny. 
 

 

Filozofia - kroki milowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest nauczenie studentów samodzielnego krytycznego myślenia, zapoznanie z rolą jaką w 
myśleniu odgrywają: intelekt, rozum, intuicja, przekonania, w tym religia i mitologia. W oparciu o myślenie 
krytyczne analizowany będzie historyczny rozwój i aktualne wielostronne rozumienie takich pojęć, jak: 
człowiek, prawda, postprawda, mądrość, głupota, kultura, cywilizacja, kultura, religia, dialog, inny, obcy, 
wartości, wolność, polityka, kapitalizm. Kanwą dla analizy będą wybrane teksty źródłowe głównie 
współczesnych myślicieli. Analiza tych pojęć, wsparta dyskusją, powinna pomóc studentom w zrozumieniu 
współczesnego świata, zachodzących w nim zmian, oraz wyposażyć w narzędzia do własnej ich oceny. 
 

 

 

Filozofia - pojęcia (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest nauczenie studentów samodzielnego krytycznego myślenia, zapoznanie z rolą jaką w 
myśleniu odgrywają: intelekt, rozum, intuicja, przekonania, w tym religia i mitologia. W oparciu o myślenie 
krytyczne analizowany będzie historyczny rozwój i aktualne wielostronne rozumienie takich pojęć, jak: 
człowiek, prawda, postprawda, mądrość, głupota, kultura, cywilizacja, kultura, religia, dialog, inny, obcy, 
wartości, wolność, polityka, kapitalizm. Kanwą dla analizy będą wybrane teksty źródłowe głównie 
współczesnych myślicieli. Analiza tych pojęć, wsparta dyskusją, powinna pomóc studentom w zrozumieniu 
współczesnego świata, zachodzących w nim zmian, oraz wyposażyć w narzędzia do własnej ich oceny. 
 

Filozofia - pojęcia (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest nauczenie studentów samodzielnego krytycznego myślenia, zapoznanie z rolą jaką w 
myśleniu odgrywają: intelekt, rozum, intuicja, przekonania, w tym religia i mitologia. W oparciu o myślenie 
krytyczne analizowany będzie historyczny rozwój i aktualne wielostronne rozumienie takich pojęć, jak: 
człowiek, prawda, postprawda, mądrość, głupota, kultura, cywilizacja, kultura, religia, dialog, inny, obcy, 
wartości, wolność, polityka, kapitalizm. Kanwą dla analizy będą wybrane teksty źródłowe głównie 
współczesnych myślicieli. Analiza tych pojęć, wsparta dyskusją, powinna pomóc studentom w zrozumieniu 
współczesnego świata, zachodzących w nim zmian, oraz wyposażyć w narzędzia do własnej ich oceny. 
 

Filozofia i idee społeczno-filozoficzne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem wykładu z elementami konwersatorium jest zapoznanie studentów z głównymi ideami społeczno-
politycznymi, które wyrosły na gruncie filozofii europejskiej. Zajęcia przybliżą studentom idee, których 
znajomość wprowadzi ich w tematykę związaną z istnieniem i funkcjonowaniem struktur społeczno-
politycznych, relacjami między jednostkami i podmiotami zbiorowymi, a także pozwoli im w późniejszym 
etapie kształcenia na zrozumienie i opisanie zjawisk z zakresu stosunków międzynarodowych przy użyciu 
języka i pojęć filozoficznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona na następujące idee: państwo, polityka, 
etyka, władza, umowa społeczna, demokracja, wolność, tolerancja, które wpisane są w rozmaite zjawiska 
począwszy od starożytności po współczesność. Zajęcia można traktować jako wprowadzenie do warsztatów 
pt. "Filozofia i idee społeczno-polityczne: analiza tekstów". 
 

 

Filozofia i idee społeczno-filozoficzne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem wykładu z elementami konwersatorium jest zapoznanie studentów z głównymi ideami społeczno-
politycznymi, które wyrosły na gruncie filozofii europejskiej. Zajęcia przybliżą studentom idee, których 
znajomość wprowadzi ich w tematykę związaną z istnieniem i funkcjonowaniem struktur społeczno-
politycznych, relacjami między jednostkami i podmiotami zbiorowymi, a także pozwoli im w późniejszym 
etapie kształcenia na zrozumienie i opisanie zjawisk z zakresu stosunków międzynarodowych przy użyciu 
języka i pojęć filozoficznych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona na następujące idee: państwo, polityka, 
etyka, władza, umowa społeczna, demokracja, wolność, tolerancja, które wpisane są w rozmaite zjawiska 
począwszy od starożytności po współczesność. Zajęcia można traktować jako wprowadzenie do warsztatów 
pt. "Filozofia i idee społeczno-polityczne: analiza tekstów". 
 

 

Filozofia i idee społeczno-polityczne: analiza tekstów (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z podstawowymi ideami społeczno-politycznymi w ujęciu 
historycznym i porównawczym dzięki analizie tekstów zarówno kanonicznych, jak i współczesnych, w których 
zostały one szczególnie jasno wyłożone. Szczególnie chodzi o przybliżenie zestawu idei wprowadzających do 
szeroko rozumianych nauk społecznych, znajomość których umożliwi później studentom rozumienie i 
opisywanie rzeczywistości społeczno-politycznej, a także rozumienie bardziej zaawansowanych tekstów, 
oraz artykulację bardziej złożonych wypowiedzi. Szczególny nacisk położony zostanie na takie idee jak: 
demokracja, obywatelstwo, liberalizm, konserwatyzm, nacjonalizm, polityka, etyka, umowa społeczna, 
państwo, władza, prawo naturalne, ideologia, terroryzm, globalizacja i ich związki z szerokim spektrum 
współczesnych zjawisk społecznych od starożytności po przełom XX/XXI wieku. Drugim zasadniczym celem 
kursu jest nabycie przez studentów kluczowych kompetencji analitycznych (w szczególności związanych z 
analizą i interpretacją tekstu); umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności związanych z pracą w grupie. 
 

 

Filozofia i idee społeczno-polityczne: analiza tekstów (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z podstawowymi ideami społeczno-politycznymi w ujęciu 
historycznym i porównawczym dzięki analizie tekstów zarówno kanonicznych, jak i współczesnych, w których 
zostały one szczególnie jasno wyłożone. Szczególnie chodzi o przybliżenie zestawu idei wprowadzających do 
szeroko rozumianych nauk społecznych, znajomość których umożliwi później studentom rozumienie i 
opisywanie rzeczywistości społeczno-politycznej, a także rozumienie bardziej zaawansowanych tekstów, 
oraz artykulację bardziej złożonych wypowiedzi. Szczególny nacisk położony zostanie na takie idee jak: 
demokracja, obywatelstwo, liberalizm, konserwatyzm, nacjonalizm, polityka, etyka, umowa społeczna, 
państwo, władza, prawo naturalne, ideologia, terroryzm, globalizacja i ich związki z szerokim spektrum 
współczesnych zjawisk społecznych od starożytności po przełom XX/XXI wieku. Drugim zasadniczym celem 
kursu jest nabycie przez studentów kluczowych kompetencji analitycznych (w szczególności związanych z 
analizą i interpretacją tekstu); umiejętności komunikacyjnych oraz umiejętności związanych z pracą w grupie. 
 

 

Filozofia i media (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy poruszanej na zajęciach oraz przygotowanie ich 
do samodzielnego interpretowania zjawisk w sferze mediów. 
 

 

Filozofia i media (NST) 

 



Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest opanowanie przez studentów wiedzy poruszanej na zajęciach oraz przygotowanie ich 
do samodzielnego interpretowania zjawisk w sferze mediów. 
 

Finanse w przedsiębiorstwie i gospodarce (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie oraz wyjaśnianie podstaw 
funkcjonowania gospodarki (sfera makro) i podmiotu gospodarczego (sfera mikro). Zamierzeniem 
prowadzącego jest wyposażenie studentów w umiejętność kształtowania swojej postawy i pozycji w 
warunkach, w których funkcjonowaliby w środowisku pracy instytucji finansowej. Zamierzeniem 
prowadzącego jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie oraz 
wyjaśnianie problematyki rynków finansowych, które wpływają na funkcjonowanie współczesnych 
społeczeństw. Istotnym celem zajęć jest ukształtowanie postawy aktywnego przygotowania na zaistnienie 
niekorzystnych zjawisk rynkowych występujących współcześnie. 
 

Finanse w przedsiębiorstwie i gospodarce (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie oraz wyjaśnianie podstaw 
funkcjonowania gospodarki (sfera makro) i podmiotu gospodarczego (sfera mikro). Zamierzeniem 
prowadzącego jest wyposażenie studentów w umiejętność kształtowania swojej postawy i pozycji w 
warunkach, w których funkcjonowaliby w środowisku pracy instytucji finansowej. Zamierzeniem 
prowadzącego jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie oraz 
wyjaśnianie problematyki rynków finansowych, które wpływają na funkcjonowanie współczesnych 
społeczeństw. Istotnym celem zajęć jest ukształtowanie postawy aktywnego przygotowania na zaistnienie 
niekorzystnych zjawisk rynkowych występujących współcześnie. 
 

Finanse w zarządzaniu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Finanse w zarządzaniu (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 



 

 

Fotografia w kulturze współczesnej (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Funkcjonowanie rynku usług komunikacji marketingowej (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Funkcjonowanie rynku usług komunikacji marketingowej (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Funkcjonowanie rynku usług komunikacji marketingowej - 

perspektywa lokalna i globalna (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Funkcjonowanie rynku usług komunikacji marketingowej - 

perspektywa lokalna i globalna (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 



 

Gender i transformacje nauk społecznych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Globalny dialog klimatyczny - wyzwania i perspektywy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Globalny dialog klimatyczny - wyzwania i perspektywy (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Gospodarka i społeczeństwo (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy oraz letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem poznawczym zajęć jest dynamiczne ujęcie interakcji zachodzących pomiędzy gospodarką a 
społeczeństwem w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce w latach 1989 – 1999 oraz w sytuacji 
dostosowania się gospodarki i społeczeństwa do reguł gry UE (2000 – 2016). 
Ujęcie dynamiczne oznacza pokazanie w jaki sposób systemowe zmiany życia gospodarczego wpływają na 
życie społeczeństwa, zarówno poziomie jednostek, jak też grup i klas społecznych. Równie istotne jest 
uchwycenie oddziaływania zwrotnego, polegającego na oddziaływaniu instytucji administracji państwowej, 
samorządowej oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego na procesy zachodzące w gospodarce. 
Celem praktycznym zajęć jest pokazanie funkcjonowania gospodarki przez pryzmat procesów integracyjnych 
oraz dezintegracyjnych, zachodzących w środowiskach społecznych, pracujących zawodowo w gospodarce, 
tworzących wspólnoty o charakterze zakładowym, lokalnym, czy branżowym. Z drugiej strony jest to 
perspektywa gospodarczego pola gry, na którym ścierają się interesy menadżerów, związków zawodowych, 
partii politycznych i biznesu.  Wykład opiera się na literaturze z zakresu socjologii gospodarki oraz autorskich 
badaniach wykładowcy, prezentowanych w formie studiów przypadków oraz analiz wyników badania opinii 
publicznej. 
 

 

Gospodarka i społeczeństwo (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr zimowy oraz letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem poznawczym zajęć jest dynamiczne ujęcie interakcji zachodzących pomiędzy gospodarką a 
społeczeństwem w warunkach transformacji ustrojowej w Polsce w latach 1989 – 1999 oraz w sytuacji 
dostosowania się gospodarki i społeczeństwa do reguł gry UE (2000 – 2016). 
Ujęcie dynamiczne oznacza pokazanie w jaki sposób systemowe zmiany życia gospodarczego wpływają na 
życie społeczeństwa, zarówno poziomie jednostek, jak też grup i klas społecznych. Równie istotne jest 
uchwycenie oddziaływania zwrotnego, polegającego na oddziaływaniu instytucji administracji państwowej, 
samorządowej oraz organizacji społeczeństwa obywatelskiego na procesy zachodzące w gospodarce. 
Celem praktycznym zajęć jest pokazanie funkcjonowania gospodarki przez pryzmat procesów integracyjnych 
oraz dezintegracyjnych, zachodzących w środowiskach społecznych, pracujących zawodowo w gospodarce, 
tworzących wspólnoty o charakterze zakładowym, lokalnym, czy branżowym. Z drugiej strony jest to 
perspektywa gospodarczego pola gry, na którym ścierają się interesy menadżerów, związków zawodowych, 
partii politycznych i biznesu.  Wykład opiera się na literaturze z zakresu socjologii gospodarki oraz autorskich 
badaniach wykładowcy, prezentowanych w formie studiów przypadków oraz analiz wyników badania opinii 
publicznej. 
 

 

Grupa - zespół - przywództwo (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Grupa - zespół - przywództwo (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Gry strategiczne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest: 
- rozbudzenie strategicznego sposobu myślenia wśród studentów, 
- zaznajomienie ich z mechanizmami negocjacji, 
- przybliżenie im podstawowych metod rozwiązywania problemów militarnych. 
Warsztaty bazują na klasycznej planszowej grze strategicznej Dyplomacja. Na mapie można zobaczyć 
terytoria, które pozwalają utrzymać armie swoich posiadaczy. Celem gry jest zdobycie terytorium o 
największej wartości. 
Wszyscy gracze równolegle wydają rozkazy, po piętnastominutowej fazie negocjacji. Osobisty kontakt 
między graczami oraz proste reguły sprawiają, że gra jest przyjemna i, bardzo często, zbyt ekscytująca... 
Pierwsza gra próbna stanowi symulację I wojny światowej. Druga gra próbna przedstawia wydarzenia po jej 
zakończeniu, gdy na mapie poza mocarstwami pojawiają się liczne państwa satelickie oraz grupy 
rewolucjonistów, a a przebieg działań zbrojnych istotny wpływ zaczyna wywierać lotnictwo. 
 

 

Gry strategiczne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest: 
- rozbudzenie strategicznego sposobu myślenia wśród studentów, 
- zaznajomienie ich z mechanizmami negocjacji, 
- przybliżenie im podstawowych metod rozwiązywania problemów militarnych. 
Warsztaty bazują na klasycznej planszowej grze strategicznej Dyplomacja. Na mapie można zobaczyć 
terytoria, które pozwalają utrzymać armie swoich posiadaczy. Celem gry jest zdobycie terytorium o 
największej wartości. 
Wszyscy gracze równolegle wydają rozkazy, po piętnastominutowej fazie negocjacji. Osobisty kontakt 
między graczami oraz proste reguły sprawiają, że gra jest przyjemna i, bardzo często, zbyt ekscytująca... 
Pierwsza gra próbna stanowi symulację I wojny światowej. Druga gra próbna przedstawia wydarzenia po jej 
zakończeniu, gdy na mapie poza mocarstwami pojawiają się liczne państwa satelickie oraz grupy 
rewolucjonistów, a a przebieg działań zbrojnych istotny wpływ zaczyna wywierać lotnictwo. 
 

 

Historia dyplomacji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Czy dyplomacja jeszcze istnieje? Czy w czasach twitera potrzebni są ambasadorowie? Cykl "Historia 
dyplomacji" przedstawia ewolucje relacji międzynarodowych i zawodu dyplomaty w perspektywie XVI-XXI 
w. Omawia podstawowe pojęcia dyplomacji, zmiany w jej funkcjonowaniu w zależności od zmieniających się 
relacji międzynarodowych, główne traktaty europejskie, które przyczyniły się do powstania współczesnego 
układu sil, przykłady sukcesow i porażek poszczególnych państw na arenie międzynarodowej. 
Wiedza przekazana studentom pochodzi z wielu - także niełatwo dostępnych - zródeł, oraz z własnego 
doświadczenia wykładowcy. 
 

 

Historia dyplomacji (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Czy dyplomacja jeszcze istnieje? Czy w czasach twitera potrzebni są ambasadorowie? Cykl "Historia 
dyplomacji" przedstawia ewolucje relacji międzynarodowych i zawodu dyplomaty w perspektywie XVI-XXI 
w. Omawia podstawowe pojęcia dyplomacji, zmiany w jej funkcjonowaniu w zależności od zmieniających się 
relacji międzynarodowych, główne traktaty europejskie, które przyczyniły się do powstania współczesnego 
układu sil, przykłady sukcesow i porażek poszczególnych państw na arenie międzynarodowej. 
Wiedza przekazana studentom pochodzi z wielu - także niełatwo dostępnych - zródeł, oraz z własnego 
doświadczenia wykładowcy. 
 

 

Historia Polski (1918-1980) (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Historia Polski (1918-1980) (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Historia Polski (po 1980) (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Historia Polski (po 1980) (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Historia powszechna 1914-1956 (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Głównym celem jest pogłębienie znajomości wydarzeń epoki 1914-1956, zwłaszcza tych, które 
współcześnie nadal wpływają na losy poszczególnych państw i narodów, a także całego świata. Szczególny 
nacisk jest położony na zrozumienie, w jaki sposób współcześni uczestnicy stosunków międzynarodowych 
(gł. państwa i narody) borykają się z dziedzictwem epoki wojen światowych i reżimów niedemokratycznych. 
Ważnym celem jest także doskonalenie umiejętności wypowiedzi studentów/tek. 
Zaliczenie: 
Podstawą oceny końcowej jest wynik zarówno dwóch testów (kolokwiów) śródsemestralnych, jak 
egzaminu pisemnego. Na ocenę końcową mają one następujący wpływ: I test 25%, II test 25%, egzamin 
50%. Aby ostatecznie zaliczyć przedmiot, konieczne jest przekroczenie przynajmniej 50% osobno z każdego 
z testów oraz egzaminu. 
W przypadku wielokrotnego udziału w zajęciach oraz otrzymaniu ocen przynajmniej dobrych z obu testów 
możliwe jest zwolnienie z egzaminu z oceną końcową bardzo dobrą lub dobrą (zob. niżej punkty I, II i III). 
Wymóg frekwencyjny sprowadza się do dwu nieobecności nieusprawiedliwionych. Kolejne nieobecności 
trzeba usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim. W przypadku więcej niż sześciu nieobecności następuje 
niezaliczenie zajęć (nie można przystąpić do egzaminu ani w pierwszym, ani w drugim terminie). 
Przygotowanie do zajęć: 
Studenci/tki są zobowiązani przygotować się do zajęć przez: 
I - zaliczenie testu na V i X zajęciach, 
II - czytanie fragmentu jednej z lektur uzupełniających dotyczącego następnych zajęć, 
III - zapoznawanie się z treściami poprzednich zajęć w oparciu o prezentację udostępnioną na WU przez 
prowadzącego. 
Na początku zajęć prowadzący będzie zadawał pytania odnośnie do II i III. 
Lektury: 
Zakres obligatoryjny lektur sprowadza się do jednego z trzech podręczników wymienionych w punkcie 
"Lektury obowiązkowe". Pierwszy z nich, autorstwa Radziwiłł i Roszkowskiego, jest udostępniony na koncie 
zajęć przez prowadzącego (w 12 częściach). Mogą go czytać studenci/tki, którzy nie dążą do uzyskania 
oceny wyższej niż dobra. Jeśli chcą otrzymać ocenę wyższą, powinni czytać jedną z dwu pozostałych pozycji 
wymienionych w tym punkcie. Jedna z nich (Tyszkiewicz, Czapiewski) jest udostępniona studentom w 
wersji elektronicznej przez bibliotekę CC we fragmentach (z wyjątkiem I zajęć). 
 

 

Historia powszechna 1914-1956 (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Głównym celem jest pogłębienie znajomości wydarzeń epoki 1914-1956, zwłaszcza tych, które 
współcześnie nadal wpływają na losy poszczególnych państw i narodów, a także całego świata. Szczególny 
nacisk jest położony na zrozumienie, w jaki sposób współcześni uczestnicy stosunków międzynarodowych 
(gł. państwa i narody) borykają się z dziedzictwem epoki wojen światowych i reżimów niedemokratycznych. 
Ważnym celem jest także doskonalenie umiejętności wypowiedzi studentów/tek. 
Zaliczenie: 
Podstawą oceny końcowej jest wynik zarówno dwóch testów (kolokwiów) śródsemestralnych, jak 
egzaminu pisemnego. Na ocenę końcową mają one następujący wpływ: I test 25%, II test 25%, egzamin 
50%. Aby ostatecznie zaliczyć przedmiot, konieczne jest przekroczenie przynajmniej 50% osobno z każdego 
z testów oraz egzaminu. 
W przypadku wielokrotnego udziału w zajęciach oraz otrzymaniu ocen przynajmniej dobrych z obu testów 
możliwe jest zwolnienie z egzaminu z oceną końcową bardzo dobrą lub dobrą (zob. niżej punkty I, II i III). 
Wymóg frekwencyjny sprowadza się do dwu nieobecności nieusprawiedliwionych. Kolejne nieobecności 
trzeba usprawiedliwiać zwolnieniem lekarskim. W przypadku więcej niż sześciu nieobecności następuje 
niezaliczenie zajęć (nie można przystąpić do egzaminu ani w pierwszym, ani w drugim terminie). 
Przygotowanie do zajęć: 
Studenci/tki są zobowiązani przygotować się do zajęć przez: 
I - zaliczenie testu na V i X zajęciach, 
II - czytanie fragmentu jednej z lektur uzupełniających dotyczącego następnych zajęć, 
III - zapoznawanie się z treściami poprzednich zajęć w oparciu o prezentację udostępnioną na WU przez 
prowadzącego. 
Na początku zajęć prowadzący będzie zadawał pytania odnośnie do II i III. 
Lektury: 
Zakres obligatoryjny lektur sprowadza się do jednego z trzech podręczników wymienionych w punkcie 
"Lektury obowiązkowe". Pierwszy z nich, autorstwa Radziwiłł i Roszkowskiego, jest udostępniony na koncie 
zajęć przez prowadzącego (w 12 częściach). Mogą go czytać studenci/tki, którzy nie dążą do uzyskania 
oceny wyższej niż dobra. Jeśli chcą otrzymać ocenę wyższą, powinni czytać jedną z dwu pozostałych pozycji 
wymienionych w tym punkcie. Jedna z nich (Tyszkiewicz, Czapiewski) jest udostępniona studentom w 
wersji elektronicznej przez bibliotekę CC we fragmentach (z wyjątkiem I zajęć). 
 

 

Historia powszechna po 1956 roku (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 



Każde zajęcia składają się z dwu części. W pierwszej prowadzący sprawdza wiedzę studentów z tematu 
będącego przedmiotem spotkania. Aby być do tego przygotowanym, studenci czytają przed zajęciami 
odpowiednie fragmenty podręczników z literatury obowiązkowej (według stron przypisanych do 
poszczególnych tematów). W drugiej części następuje wykład. Składniki oceny końcowej: - egzamin pisemny 
50% - kolokwium połówkowe (test) 25% - udział w zajęciach (w pierwszej części) 15% - frekwencja 10% 
Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu z oceną bdb. Warunkami tego są: - wielokrotne zgłoszenie do 
wypowiedzi w pierwszej części zajęć w taki sposób, aby dowieść, że posiada się wiedzę wykraczającą poza 
zakres podręczników należących do literatury obowiązkowej, - zaliczenie testu (kolokwium połówkowe) na 
minimum ocenę dobrą, - obecność na przynajmniej 11 z 13 zajęciach. Cele: zainteresowanie studentów 
historią współczesną, pogłębienie wiedzy o XX w., rozwijanie umiejętności analitycznych, umiejętności 
krytycznej lektury, oraz umiejętności patrzenia na wydarzenia współczesne w perspektywie historycznej. 
Treści: Wykład skupia się na historii politycznej i społeczno-gospodarczej. Jest eurocentryczny, ze 
szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, aczkolwiek podkreśla względne osłabnięcie Europy w XX 
w. Ten semestr poświęcony jest historii drugiej połowy XX stulecia. 
 

 

Historia powszechna po 1956 roku (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Każde zajęcia składają się z dwu części. W pierwszej prowadzący sprawdza wiedzę studentów z tematu 
będącego przedmiotem spotkania. Aby być do tego przygotowanym, studenci czytają przed zajęciami 
odpowiednie fragmenty podręczników z literatury obowiązkowej (według stron przypisanych do 
poszczególnych tematów). W drugiej części następuje wykład. Składniki oceny końcowej: - egzamin pisemny 
50% - kolokwium połówkowe (test) 25% - udział w zajęciach (w pierwszej części) 15% - frekwencja 10% 
Istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu z oceną bdb. Warunkami tego są: - wielokrotne zgłoszenie do 
wypowiedzi w pierwszej części zajęć w taki sposób, aby dowieść, że posiada się wiedzę wykraczającą poza 
zakres podręczników należących do literatury obowiązkowej, - zaliczenie testu (kolokwium połówkowe) na 
minimum ocenę dobrą, - obecność na przynajmniej 11 z 13 zajęciach. Cele: zainteresowanie studentów 
historią współczesną, pogłębienie wiedzy o XX w., rozwijanie umiejętności analitycznych, umiejętności 
krytycznej lektury, oraz umiejętności patrzenia na wydarzenia współczesne w perspektywie historycznej. 
Treści: Wykład skupia się na historii politycznej i społeczno-gospodarczej. Jest eurocentryczny, ze 
szczególnym uwzględnieniem Europy Środkowej, aczkolwiek podkreśla względne osłabnięcie Europy w XX 
w. Ten semestr poświęcony jest historii drugiej połowy XX stulecia. 
 

 

 

Historia społeczna: Europa i Polska (XX i XXI wiek) (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Historia społeczna: Europa i Polska (XX i XXI wiek) (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Idea marki - marketing 4.0 (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Idea marki - marketing 4.0 (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Impro Dance (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Inbound marketing (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Indie i Pakistan - gospodarka, biznes, negocjacje (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Influencer marketing w praktyce (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Informatyka śledcza (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Informatyka śledcza (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Innowacje i zarządzanie zmianą (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Innowacyjne sposoby promocji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Insight. Moc, która napędza komunikację (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
1.Zapoznanie studentów z pojęciem insightu (trafnej obserwacji, wglądu) konsumenckiego z perspektywy 
marki i komunikacji: definicje, przykłady, podejścia teoretyczno-praktyczne. 
2. Zapoznanie studentów z rzeczywistym funkcjonowaniem pojęcia insightu w praktyce marketingowej, w 
szczególności w kontekście pracy kreatywnej nad komunikacją. 
3. Opanowanie przez studentów różnych metody szukania insightów (badania konsumenckie, indywidualne 
obserwacje, analiza treści online, etc.), odpowiedniego formułowania insightu w zależności od postawionych 
celów i odbiorcy oraz prawidłowej ewaluacji insightów komunikacyjnych pod względem wiarygodności, 
adekwatności, atrakcyjności. 
 



 

Insight. Moc, która napędza komunikację (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
1.Zapoznanie studentów z pojęciem insightu (trafnej obserwacji, wglądu) konsumenckiego z perspektywy 
marki i komunikacji: definicje, przykłady, podejścia teoretyczno-praktyczne. 
2. Zapoznanie studentów z rzeczywistym funkcjonowaniem pojęcia insightu w praktyce marketingowej, w 
szczególności w kontekście pracy kreatywnej nad komunikacją. 
3. Opanowanie przez studentów różnych metody szukania insightów (badania konsumenckie, indywidualne 
obserwacje, analiza treści online, etc.), odpowiedniego formułowania insightu w zależności od postawionych 
celów i odbiorcy oraz prawidłowej ewaluacji insightów komunikacyjnych pod względem wiarygodności, 
adekwatności, atrakcyjności. 
 

 

 

Integracja europejska (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Porządek we współczesnej Europie w znaczącym stopniu wynika z procesu integracji europejskiej. Można 
powiedzieć, że po przełomie 1989/90 roku obejmuje on stopniowo prawie cały kontynent z wyjątkiem Rosji, 
niektórych państw po-sowieckich oraz niektórych państw powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii w latach 
90tych XX wieku. Porządek dzisiejszej integracji europejskiej wynika z długotrwałego i skomplikowane 
procesu budowania powojennej Europy. Jednocześnie wiele z obecnych problemów i kryzysów wynika 
wprost ze zjawisk i wydarzeń, które miały miejsce w trakcie tego procesu. Celem zajęć jest zrekonstruowanie 



przebiegu tworzenia się obecnej zintegrowanej, powojennej i po-zimnowojennej Europy. Na podstawie 
lektur oraz własnej pracy będziemy starali się zidentyfikować najważniejsze etapy integracji i zastanowić się, 
na ile decydują one o dzisiejszym kształcie integracji europejskiej oraz problemów, które przeżywa UE. 
 

 

Integracja europejska (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Porządek we współczesnej Europie w znaczącym stopniu wynika z procesu integracji europejskiej. Można 
powiedzieć, że po przełomie 1989/90 roku obejmuje on stopniowo prawie cały kontynent z wyjątkiem Rosji, 
niektórych państw po-sowieckich oraz niektórych państw powstałych w wyniku rozpadu Jugosławii w latach 
90tych XX wieku. Porządek dzisiejszej integracji europejskiej wynika z długotrwałego i skomplikowane 
procesu budowania powojennej Europy. Jednocześnie wiele z obecnych problemów i kryzysów wynika 
wprost ze zjawisk i wydarzeń, które miały miejsce w trakcie tego procesu. Celem zajęć jest zrekonstruowanie 
przebiegu tworzenia się obecnej zintegrowanej, powojennej i po-zimnowojennej Europy. Na podstawie 
lektur oraz własnej pracy będziemy starali się zidentyfikować najważniejsze etapy integracji i zastanowić się, 
na ile decydują one o dzisiejszym kształcie integracji europejskiej oraz problemów, które przeżywa UE. 
 

 

Inteligencja emocjonalna i społeczna (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Inteligencja emocjonalna i społeczna (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Internet i Big Data jako źródło informacji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Internet i Big Data jako źródło informacji (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Jak budować markę w sieci? (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Jak budować markę w sieci? (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Jednostka i społeczeństwo (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Zajęcia zawierają prezentację i analizę tradycyjnych i współczesnych ujęć zjawisk mikrosocjologicznych. 
Pierwsze spotkanie posłuży przedstawieniu programu i historii mikrosocjologii i analizie klasycznych ustaleń 
Simmla, Cooleya, Meada, Thomasa. Pozostałe zajęcia obejmą analizę wybranych współczesnych stanowisk 
mikrosocjologicznych: teorii wymiany, interakcjonizmu symbolicznego, racjonalnego wyboru, teorii roli, 
teorii Goffmana, podejścia analitycznego Collinsa i teorii Lawlera. W podsumowaniu opisany zostanie status 
współczesnej mikrosocjologii. Studenci są zobowiązani do przygotowania referatu/prezentacji na podstawie 
lektur. 
 

 

Jednostka i społeczeństwo (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Zajęcia zawierają prezentację i analizę tradycyjnych i współczesnych ujęć zjawisk mikrosocjologicznych. 
Pierwsze spotkanie posłuży przedstawieniu programu i historii mikrosocjologii i analizie klasycznych ustaleń 
Simmla, Cooleya, Meada, Thomasa. Pozostałe zajęcia obejmą analizę wybranych współczesnych stanowisk 
mikrosocjologicznych: teorii wymiany, interakcjonizmu symbolicznego, racjonalnego wyboru, teorii roli, 
teorii Goffmana, podejścia analitycznego Collinsa i teorii Lawlera. W podsumowaniu opisany zostanie status 
współczesnej mikrosocjologii. Studenci są zobowiązani do przygotowania referatu/prezentacji na podstawie 
lektur. 
 

 

Katastrofy, kryzysy, zagrożenia epidemiczne a bezpieczeństwo 

(ST) 



 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Katastrofy, kryzysy, zagrożenia epidemiczne a bezpieczeństwo 

(NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Klub filmowy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Klub filmowy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kobiety, księżniczki, bojowniczki i terrorystki, czyli różne 

oblicza kobiet w świecie arabsko-muzułmańskim (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja - projektowanie strategii wdrożenia (ST) 



 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja - projektowanie strategii wdrożenia (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja - Reklama - PR (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
a) poznanie przez studentów historii reklamy i mediów, 
b) zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi psychologicznych mechanizmów oddziaływania 
reklamy 
c) przedstawienie studentom praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia i zarządzania strategią reklamową, 
d) poznanie przez studentów budowy i funkcji marki oraz zasad zarządzania marką, 
e) poznanie zasad tworzenia skutecznego przekazu reklamowego, bazujących na analizie grupy docelowej, 
f) zapoznanie słuchaczy z rynkiem reklamowym i mediowym, 
g) poznanie przez studentów zasad tworzenia strategii mediowych i planowania mediów w kampaniach 
reklamowych, 
h) przedstawienie studentom technik i zasad prowadzenia skutecznych działań z zakresu Public Relations 
i) projekcja reklam i przedyskutowanie zastosowanych w nich technik, ich jakości i efektywności, 
j) zapoznanie studentów z polskimi regulacjami prawnymi, dotyczącymi reklamy. 
 

 

Komunikacja - Reklama - PR (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
a) poznanie przez studentów historii reklamy i mediów, 
b) zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi psychologicznych mechanizmów oddziaływania 
reklamy 
c) przedstawienie studentom praktycznej wiedzy z zakresu tworzenia i zarządzania strategią reklamową, 
d) poznanie przez studentów budowy i funkcji marki oraz zasad zarządzania marką, 
e) poznanie zasad tworzenia skutecznego przekazu reklamowego, bazujących na analizie grupy docelowej, 
f) zapoznanie słuchaczy z rynkiem reklamowym i mediowym, 
g) poznanie przez studentów zasad tworzenia strategii mediowych i planowania mediów w kampaniach 
reklamowych, 
h) przedstawienie studentom technik i zasad prowadzenia skutecznych działań z zakresu Public Relations 
i) projekcja reklam i przedyskutowanie zastosowanych w nich technik, ich jakości i efektywności, 
j) zapoznanie studentów z polskimi regulacjami prawnymi, dotyczącymi reklamy. 
 

 

Komunikacja interpersonalna (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 



Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem merytorycznym przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o komunikacji interpersonalnej, jako 
procesie, jego zasadach i warunkach oraz barierach. Celem jest także zapoznanie studentów z koncepcją 
Komunikacji Bez Przemocy (Nonviolent Communication) autorstwa Marshallla Rosenberga. Studenci w 
trakcie kursu będą ćwiczyć aktywne słuchanie, komunikowanie swoich uczuć i potrzeb, odróżniania faktów 
od ich interpretacji, obserwacji od ocen, rozpoznawania i znoszenia barier komunikacyjnych. Będą się także 
zapoznawali z transakcjami komunikacyjnymi oraz uczyli się stosować NVC w sytuacji konfliktu i mediacji. 
Zajęcia z racji formy są mocno "wglądowe" i konfrontują z własnymi postawami i strategiami - czasem 
pozytywnymi a czasami nie. Pozwalają przyjrzeć się kodom komunikacyjnym, w których uczestnik dorastał 
w jakie go ukształtowały. Taka praca znacząco zwiększa świadomość siebie w sytuacjach komunikacyjnych i 
pozwala nabrać nowych umiejętności dla bardziej efektywnej komunikacji. 
 

 

Komunikacja interpersonalna (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem merytorycznym przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy o komunikacji interpersonalnej, jako 
procesie, jego zasadach i warunkach oraz barierach. Celem jest także zapoznanie studentów z koncepcją 
Komunikacji Bez Przemocy (Nonviolent Communication) autorstwa Marshallla Rosenberga. Studenci w 
trakcie kursu będą ćwiczyć aktywne słuchanie, komunikowanie swoich uczuć i potrzeb, odróżniania faktów 
od ich interpretacji, obserwacji od ocen, rozpoznawania i znoszenia barier komunikacyjnych. Będą się także 
zapoznawali z transakcjami komunikacyjnymi oraz uczyli się stosować NVC w sytuacji konfliktu i mediacji. 
Zajęcia z racji formy są mocno "wglądowe" i konfrontują z własnymi postawami i strategiami - czasem 
pozytywnymi a czasami nie. Pozwalają przyjrzeć się kodom komunikacyjnym, w których uczestnik dorastał 
w jakie go ukształtowały. Taka praca znacząco zwiększa świadomość siebie w sytuacjach komunikacyjnych i 
pozwala nabrać nowych umiejętności dla bardziej efektywnej komunikacji. 
 

Komunikacja marketingowa i public relations (ST) 



 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja medialna (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja medialna (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja międzykulturowa (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja międzykulturowa (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - 

przegląd narzędzi (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) - 

przegląd narzędzi (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja w coachingu (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja w coachingu (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja w środowisku wielokulturowym (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Komunikacja w środowisku wielokulturowym (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 



Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Konflikty hybrydowe i zagrożenia asymetryczne (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Konflikty hybrydowe i zagrożenia asymetryczne (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Konteksty marketingu idei - różne perspektywy (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Konteksty marketingu idei - różne perspektywy (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kreacja w komunikacji zintegrowanej (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Celem tych zajęć jest zapoznanie chętnych studentów z kreacją w komunikacji zintegrowanej w trakcie zajęć 
teoretycznych i praktycznej pracy nad konkretnym zadaniem, briefem. Przybliżę tematykę i zagadnienia 
związane z kreacją reklamową, zanalizujemy kilkanaście najlepszych case'ów z ostatnich lat, zarówno ze 
świata jak i z Polski, popatrzymy na kreację pod różnymi kątami. Cały kurs będzie możliwością spotkania, 
dyskusji, konsultacji i pracy z jednym z najlepszych praktyków w Polsce, czyli ze mną. Studenci będą mogli na 
własnej skórze sprawdzić swoje predyspozycje do tworzenia kampanii reklamowych. Ale przede wszystkim 
zajęcia te pokażą świat reklamy takim jaki jest naprawdę, bez zasłony dymnej. 
 

 

 

Kreacja w komunikacji zintegrowanej (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem tych zajęć jest zapoznanie chętnych studentów z kreacją w komunikacji zintegrowanej w trakcie zajęć 
teoretycznych i praktycznej pracy nad konkretnym zadaniem, briefem. Przybliżę tematykę i zagadnienia 
związane z kreacją reklamową, zanalizujemy kilkanaście najlepszych case'ów z ostatnich lat, zarówno ze 
świata jak i z Polski, popatrzymy na kreację pod różnymi kątami. Cały kurs będzie możliwością spotkania, 
dyskusji, konsultacji i pracy z jednym z najlepszych praktyków w Polsce, czyli ze mną. Studenci będą mogli na 
własnej skórze sprawdzić swoje predyspozycje do tworzenia kampanii reklamowych. Ale przede wszystkim 
zajęcia te pokażą świat reklamy takim jaki jest naprawdę, bez zasłony dymnej. 
 

 

Krótka historia dziennikarskiego reportażu: od depeszy do 

literatury faktu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Krytyczne myślenie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Jedną z podstawowych motywacji dla realizacji kursu ‘Krytyczne myślenie’ są wyniki badań wskazujące, że 
umiejętność krytycznego myślenia jest jedną z cech najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. 
Zarazem statystyki wskazują, że kompetencja ta jest w Polsce, statystycznie, rozwinięta wyraźnie słabiej niż 
w innych krajach Unii Europejskiej. Oferowany kurs stanowi rodzaj wprowadzenia w techniki krytycznej 
analizy rzeczywistości (medialnej, rynkowej, społecznej) z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i 
perspektyw. Tę właśnie umiejętność – spojrzenia na dane zjawisko na różne sposoby – uznać można wręcz 
za najważniejszy aspekt myślenia krytycznego. Tak więc podczas zajęć przedstawionych zostaną 
przedstawione podstawowe techniki wspierające proces krytycznego analizowania zjawisk, takie jak analiza 
presupozycji, wykorzystanie teorii gier, elementy wnioskowania, elementy teorii wyboru, ale także 
elementy psychoanalizy czy umiejętność komunikowania w zakresie treści szczególnie złożonych. 
Jednocześnie zajęcia pozwolą na wykorzystanie w procesie analitycznym szerokiego wachlarza wiedzy, 
umiejętności i kompetencji zdobytych podczas wcześniej zaliczonych przedmiotów. Wszystkie te elementy 
będziemy ćwiczyć i testować na przykładach zaczerpniętych z życia, ze szczególnym naciskiem na socjologię 
biznesu i zarządzania. 
 

Krytyczne myślenie (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Jedną z podstawowych motywacji dla realizacji kursu ‘Krytyczne myślenie’ są wyniki badań wskazujące, że 
umiejętność krytycznego myślenia jest jedną z cech najbardziej poszukiwanych przez pracodawców. 
Zarazem statystyki wskazują, że kompetencja ta jest w Polsce, statystycznie, rozwinięta wyraźnie słabiej niż 
w innych krajach Unii Europejskiej. Oferowany kurs stanowi rodzaj wprowadzenia w techniki krytycznej 
analizy rzeczywistości (medialnej, rynkowej, społecznej) z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i 
perspektyw. Tę właśnie umiejętność – spojrzenia na dane zjawisko na różne sposoby – uznać można wręcz 
za najważniejszy aspekt myślenia krytycznego. Tak więc podczas zajęć przedstawionych zostaną 
przedstawione podstawowe techniki wspierające proces krytycznego analizowania zjawisk, takie jak analiza 
presupozycji, wykorzystanie teorii gier, elementy wnioskowania, elementy teorii wyboru, ale także 
elementy psychoanalizy czy umiejętność komunikowania w zakresie treści szczególnie złożonych. 
Jednocześnie zajęcia pozwolą na wykorzystanie w procesie analitycznym szerokiego wachlarza wiedzy, 
umiejętności i kompetencji zdobytych podczas wcześniej zaliczonych przedmiotów. Wszystkie te elementy 
będziemy ćwiczyć i testować na przykładach zaczerpniętych z życia, ze szczególnym naciskiem na socjologię 
biznesu i zarządzania. 
 

Kultura a marketing (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kultura a marketing (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kultura elitarna i kultura popularna (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kultura i otoczenie biznesu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kultura i otoczenie biznesu (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kultura i otoczenie biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej – 

klub dyskusyjny CC (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Zajęcia mają charakter aktywnej dyskusji z prowadzącymi oraz częstej pracy w podgrupach. W trakcie zajęć 
przewidziane są wystąpienia gościnne osób, które zajmują się prowadzeniem działalności biznesowej w 
Polsce oraz za granicą - zarówno w krajach Zachodnich jak i Wschodnich. Zajęcia poprzez swój partycypacyjny 
charakter mają pokazać różnice w podejmowaniu działalności biznesowej w różnych regionach i wskazać 
najważniejsze elementy istotne z punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej. 
 

 

Kultura i otoczenie biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej – 

klub dyskusyjny CC (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 



Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Zajęcia mają charakter aktywnej dyskusji z prowadzącymi oraz częstej pracy w podgrupach. W trakcie zajęć 
przewidziane są wystąpienia gościnne osób, które zajmują się prowadzeniem działalności biznesowej w 
Polsce oraz za granicą - zarówno w krajach Zachodnich jak i Wschodnich. Zajęcia poprzez swój partycypacyjny 
charakter mają pokazać różnice w podejmowaniu działalności biznesowej w różnych regionach i wskazać 
najważniejsze elementy istotne z punktu widzenia Europy Środkowo-Wschodniej. 
 

 

Kultura i zachowania organizacyjne (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kultura polityczna i organizacyjna w Azji (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 



 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kultura polityczna i organizacyjna w Azji (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kultury i społeczeństwo (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Kultury i społeczeństwo (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 



Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Literatura faktu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Literatura faktu (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Literatura i media (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Trzy filary: 
- historia literatury i sztuki (tekst powieściowy, dramat, malarstwo, muzyka) 
- historia technik upowszechniających informacje (druk, pędzel i farby, fotografia i kamera, telegraf i 
transmisja cyfrowa) 
- historia działań politycznych - związanych z powyższymi.  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze związkami łączącymi te trzy filary - w efekcie zaś - 
opanowanie przez studentów umiejętności kojarzenia zjawisk ze świata sztuki ze sferą odkryć naukowo-
technicznych i sferą polityki. Ta różnorodność umożliwia przedyskutowanie ze studentami frapujących ich 
zjawisk współczesnych - a zarazem pogłębienie ich wiedzy tyczącej przeszłości, uświadomienie im 
ciągłości/zmienności ważnych motywów tworzących kulturę współczesną. 
 

 

Literatura i media (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Trzy filary: 
- historia literatury i sztuki (tekst powieściowy, dramat, malarstwo, muzyka) 
- historia technik upowszechniających informacje (druk, pędzel i farby, fotografia i kamera, telegraf i 
transmisja cyfrowa) 
- historia działań politycznych - związanych z powyższymi.  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze związkami łączącymi te trzy filary - w efekcie zaś - 
opanowanie przez studentów umiejętności kojarzenia zjawisk ze świata sztuki ze sferą odkryć naukowo-



technicznych i sferą polityki. Ta różnorodność umożliwia przedyskutowanie ze studentami frapujących ich 
zjawisk współczesnych - a zarazem pogłębienie ich wiedzy tyczącej przeszłości, uświadomienie im 
ciągłości/zmienności ważnych motywów tworzących kulturę współczesną. 
 

 

Lobbying w środowisku międzynarodowym (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką lobbyingu we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych. Omówiony zostanie wpływ procesów globalizacji na zmianę roli państw narodowych i 
w rezultacie dostosowywania strategii i taktyki lobbyingu. Słuchacze zapoznają się z regulacją lobbyingu na 
świecie (m. in. USA, Unia Europejska, Polska)oraz jej skuteczności i etyką lobbyingu. Omówiony zostanie 
rozwój lobbyingu międzynarodowego, cele i metody lobbyingu na szczeblu państwa i w środowisku 
międzynarodowym. W szczególności omówione zostanie związek lobbyingu z grupami interesów w 
stosunkach międzynarodowych, takimi jak organizacje międzynarodowe (m.in. ONZ i Unia Europejska), 
korporacje ponadnarodowe, pozarządowe organizacje międzynarodowe (tzw. INGO), międzynarodowe 
stowarzyszenia i grupy zawodowe. 
 

 

Lobbying w środowisku międzynarodowym (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką lobbyingu we współczesnych stosunkach 
międzynarodowych. Omówiony zostanie wpływ procesów globalizacji na zmianę roli państw narodowych i 



w rezultacie dostosowywania strategii i taktyki lobbyingu. Słuchacze zapoznają się z regulacją lobbyingu na 
świecie (m. in. USA, Unia Europejska, Polska)oraz jej skuteczności i etyką lobbyingu. Omówiony zostanie 
rozwój lobbyingu międzynarodowego, cele i metody lobbyingu na szczeblu państwa i w środowisku 
międzynarodowym. W szczególności omówione zostanie związek lobbyingu z grupami interesów w 
stosunkach międzynarodowych, takimi jak organizacje międzynarodowe (m.in. ONZ i Unia Europejska), 
korporacje ponadnarodowe, pozarządowe organizacje międzynarodowe (tzw. INGO), międzynarodowe 
stowarzyszenia i grupy zawodowe. 
 

 

 

Logika (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Logika (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Logika i metodologia nauk społecznych (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Cele przedmiotu 
• Przekazanie wiedzy o teoretycznych podstawach nauk społecznych, z uwzględnieniem elementów 
ogólnej teorii nauk 
• Zapoznanie studentów z modelową strukturą projektu badawczego oraz z zasadami prowadzenia badań 
w obszarze nauk społecznych 
• Przedstawienie studentom podstawowych zasad metodologii badań ilościowych oraz jakościowych 
W warstwie praktycznej zajęcia mają przygotować studentów do zadań metodologicznych, związanych z 
napisaniem pracy dyplomowej. Zarówno w przypadku pracy licencjackiej, jak magisterskiej konieczna jest 
wiedza o głównych paradygmatach teoretycznych, zasadach logicznego wnioskowania oraz o procedurach 
stosowanych w procesie badania naukowego. Omawiane będą kolejne procedury przygotowania i realizacji 
projektu badawczego. Celem tego etapu zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat 
struktury projektu badawczego. Ponadto zostaną omówione czynności poznawcze, które muszą zostać 

wykonane, aby spełnione zostały określone wymogi badania naukowego. 
 

Logika i metodologia nauk społecznych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Cele przedmiotu 
• Przekazanie wiedzy o teoretycznych podstawach nauk społecznych, z uwzględnieniem elementów 
ogólnej teorii nauk 
• Zapoznanie studentów z modelową strukturą projektu badawczego oraz z zasadami prowadzenia badań 
w obszarze nauk społecznych 
• Przedstawienie studentom podstawowych zasad metodologii badań ilościowych oraz jakościowych 
W warstwie praktycznej zajęcia mają przygotować studentów do zadań metodologicznych, związanych z 



napisaniem pracy dyplomowej. Zarówno w przypadku pracy licencjackiej, jak magisterskiej konieczna jest 
wiedza o głównych paradygmatach teoretycznych, zasadach logicznego wnioskowania oraz o procedurach 
stosowanych w procesie badania naukowego. Omawiane będą kolejne procedury przygotowania i realizacji 
projektu badawczego. Celem tego etapu zajęć jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat 
struktury projektu badawczego. Ponadto zostaną omówione czynności poznawcze, które muszą zostać 

wykonane, aby spełnione zostały określone wymogi badania naukowego. 
 

Makroekonomia i finanse publiczne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Makroekonomia i finanse publiczne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Marketing doświadczeń w zarządzaniu marką (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat koncepcji marketingu doświadczeń jako idei 
stanowiącej nowe podejście do wyróżnienia się organizacji na rynku i przeanalizowanie czym różni się 
marketing doświadczeń od innych orientacji marketingowych. 
W czasie zajęć omówione zostaną etapy projektowania pożądanych doświadczeń w kontekście efektywnego 
zarządzania marką. Przedstawione zostaną najważniejsze elementy wpływające na budowanie 
doświadczenia klientów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sklepu jako szczególnego kanału 
mediowego. Przeprowadzona będzie analiza różnorodnych przypadków działań z zakresu marketingu 
doświadczeń z kraju i ze świata wraz z metodologią pomiaru efektywności, jej możliwościami oraz 
ograniczeniami. 
Studenci przećwiczą proces planowania działań budujących spójne z wizerunkiem doświadczeń klientów w 
oparciu o uzyskaną wiedzę z dziedziny marketingu doświadczeń. 
 

 

Marketing doświadczeń w zarządzaniu marką (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat koncepcji marketingu doświadczeń jako idei 
stanowiącej nowe podejście do wyróżnienia się organizacji na rynku i przeanalizowanie czym różni się 
marketing doświadczeń od innych orientacji marketingowych. 
W czasie zajęć omówione zostaną etapy projektowania pożądanych doświadczeń w kontekście efektywnego 
zarządzania marką. Przedstawione zostaną najważniejsze elementy wpływające na budowanie 
doświadczenia klientów ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki sklepu jako szczególnego kanału 
mediowego. Przeprowadzona będzie analiza różnorodnych przypadków działań z zakresu marketingu 
doświadczeń z kraju i ze świata wraz z metodologią pomiaru efektywności, jej możliwościami oraz 
ograniczeniami. 
Studenci przećwiczą proces planowania działań budujących spójne z wizerunkiem doświadczeń klientów w 
oparciu o uzyskaną wiedzę z dziedziny marketingu doświadczeń. 



 

 

Marketing i reklama społeczna (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Marketing międzynarodowy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Kurs wprowadza podstawy praktycznego wykorzystania narzędzi marketingu międzynarodowego, co jest 
szczególnie istotne w dobie postępującej internacjonalizacji przedsiębiorstw. Pomaga studentom zrozumieć 
zmieniające się realia gospodarki światowej i wykorzystać owe zmiany dla maksymalizacji zysków i korzyści. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminami i teoriami marketingu międzynarodowego, 
przekazanie wiedzy o środowisku międzynarodowym, oraz przybliżenie problematyki związanej z 
produktem- jego ceną, dystrybucją i promocją w skali międzynarodowej. Przyjęta formuła zajęć i sposób 
zaliczenia przedmiotu pozwalają studentom wczuć się w rolę specjalisty ds. marketingu międzynarodowego, 
poznać panujące trendy w biznesie międzynarodowym, jak również dostrzec szanse i możliwości związane z 
globalizacją. 
 

 

Marketing międzynarodowy (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Kurs wprowadza podstawy praktycznego wykorzystania narzędzi marketingu międzynarodowego, co jest 
szczególnie istotne w dobie postępującej internacjonalizacji przedsiębiorstw. Pomaga studentom zrozumieć 
zmieniające się realia gospodarki światowej i wykorzystać owe zmiany dla maksymalizacji zysków i korzyści. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z terminami i teoriami marketingu międzynarodowego, 
przekazanie wiedzy o środowisku międzynarodowym, oraz przybliżenie problematyki związanej z 
produktem- jego ceną, dystrybucją i promocją w skali międzynarodowej. Przyjęta formuła zajęć i sposób 
zaliczenia przedmiotu pozwalają studentom wczuć się w rolę specjalisty ds. marketingu międzynarodowego, 
poznać panujące trendy w biznesie międzynarodowym, jak również dostrzec szanse i możliwości związane z 
globalizacją. 
 

 

Marketing wartości i nowe media (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Marketing. Wprowadzenie do marketingu (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 



Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Praktyczny wykład zapoznający studentów z podstawowymi pojęciami, trendami, standardami badań w 
marketingu internetowym oraz zasadami planowania kampanii reklamowych w internecie. Dodatkowym 
elementem będą wskazówki dotyczące planowania kariery w branży. 
 

 

Marketing. Wprowadzenie do marketingu (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Praktyczny wykład zapoznający studentów z podstawowymi pojęciami, trendami, standardami badań w 
marketingu internetowym oraz zasadami planowania kampanii reklamowych w internecie. Dodatkowym 
elementem będą wskazówki dotyczące planowania kariery w branży. 
 

 

Mechanizmy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Mechanizmy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Media CC (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Media CC - zima (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Media CC - zima (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Media i społeczeństwo (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 



Celem przedmiotu jest: 
-zapoznanie studentów z wybranymi kwestiami dotyczącymi komunikacji społecznej oraz zmianami 
koncepcji wolności prasy (i wolności wypowiedzi) oraz mechanizmami powstawania rynku prasy i mediów 
elektronicznych oraz zmian tego rynku w konsekwencji zmian społecznych i politycznych; 
-przekazanie podstawowej wiedzy na temat systemów medialnych w wybranych krajach europejskich i w 
USA, zasadniczych elementów prawa medialnego obowiązującego w Unii Europejskiej; 
- przekazanie podstawowych wiadomości o funkcjonowaniu systemu mediów w PRL, przemian tego 
systemu w konsekwencji transformacji systemu politycznego po 1989 r. oraz informacji o współczesnym 
kształcie rynku mediów w Polsce 
- nauczenie studentów podstawowych pojęć stosowanych w badaniach rynku mediów oraz prawidłowej 
interpretacji danych dotyczących tego rynku (nakład, czytelnictwo prasy, "słuchalność" radia, "oglądalność" 
telewizji) oraz podstawowych pojęć dotyczących badań internetu; 
- omówienie zmian systemu medialnego i form komunikacji społecznej (telewizja satelitarna, cyfryzacja 
telewizji i radia, media w internecie, media społecznościowe) 
 

 

Media i społeczeństwo (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
-zapoznanie studentów z wybranymi kwestiami dotyczącymi komunikacji społecznej oraz zmianami 
koncepcji wolności prasy (i wolności wypowiedzi) oraz mechanizmami powstawania rynku prasy i mediów 
elektronicznych oraz zmian tego rynku w konsekwencji zmian społecznych i politycznych; 
-przekazanie podstawowej wiedzy na temat systemów medialnych w wybranych krajach europejskich i w 
USA, zasadniczych elementów prawa medialnego obowiązującego w Unii Europejskiej; 
- przekazanie podstawowych wiadomości o funkcjonowaniu systemu mediów w PRL, przemian tego 
systemu w konsekwencji transformacji systemu politycznego po 1989 r. oraz informacji o współczesnym 
kształcie rynku mediów w Polsce 
- nauczenie studentów podstawowych pojęć stosowanych w badaniach rynku mediów oraz prawidłowej 
interpretacji danych dotyczących tego rynku (nakład, czytelnictwo prasy, "słuchalność" radia, "oglądalność" 
telewizji) oraz podstawowych pojęć dotyczących badań internetu; 
- omówienie zmian systemu medialnego i form komunikacji społecznej (telewizja satelitarna, cyfryzacja 
telewizji i radia, media w internecie, media społecznościowe) 
 

 

Media i video w sieci (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Media i video w sieci (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Media konwergentne (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest omówienie społecznych konsekwencji przemian technologicznych dokonujących się w 
obszarze komunikacji masowej. By to umożliwić, konieczne jest zarysowanie szerszego horyzontu teorii 
dotyczących komunikowania oraz mass-mediów. Na tym tle zostanie pokazany proces powstawania nowego 
rodzaju komunikacji - nowych mediów. Ich źródłem jest odrębność cyfrowych technologii przekazu. 
Pytanie zasadnicze dla tych zajęć brzmi: ‘W jaki sposób nowe technologie przekazu zmieniają sposoby 
komunikowania? 
Celem zajęć jest pogłębiona refleksja nad zmieniającą się formą i zawartością nowych mediów. W trakcie 
zajęć omawiamy przemiany jakie są udziałem nowych mediow w XXI wieku przyglądając się bliżej 
towarzyszącej im refleksji badaczy i teoretyków internetu. Punktem startu jest dla nas ogłoszenie powstania 
Web2.0 w 2005 roku. 
 

 

Media konwergentne (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest omówienie społecznych konsekwencji przemian technologicznych dokonujących się w 
obszarze komunikacji masowej. By to umożliwić, konieczne jest zarysowanie szerszego horyzontu teorii 
dotyczących komunikowania oraz mass-mediów. Na tym tle zostanie pokazany proces powstawania nowego 
rodzaju komunikacji - nowych mediów. Ich źródłem jest odrębność cyfrowych technologii przekazu. 
Pytanie zasadnicze dla tych zajęć brzmi: ‘W jaki sposób nowe technologie przekazu zmieniają sposoby 
komunikowania? 
Celem zajęć jest pogłębiona refleksja nad zmieniającą się formą i zawartością nowych mediów. W trakcie 
zajęć omawiamy przemiany jakie są udziałem nowych mediow w XXI wieku przyglądając się bliżej 
towarzyszącej im refleksji badaczy i teoretyków internetu. Punktem startu jest dla nas ogłoszenie powstania 
Web2.0 w 2005 roku. 
 

 

Media społecznościowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Media społecznościowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Mediacja i arbitraż (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Mediacje w środowisku międzykulturowym i 

międzynarodowym (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Mediacje w środowisku międzykulturowym i 

międzynarodowym (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Megatrendy i biznes przyszłości (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 



Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Megatrendy i biznes przyszłości (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Menedżer mediów (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy manager'a mediów na różnych poziomach 
zarządzania i w różnych rodzajach mediów- "tradycyjnych" i "nowych". Nie chodzi o wyszkolenie przyszłych 
manager'ów, lecz o dostarczenie wiedzy koniecznej do zrozumienia między dziennikarzami a manager'ami. 



Treści przedmiotu obejmują: główne modele biznesowe stosowane w mediach i kierunki ich ewolucji; 
specyfika biznesu mediowego-produkt i usługa.; kryteria pozycjonowania produktów mediowych; modele 
zarządzania redakcjami i przedsiębiorstwami mediowymi; specyfika dualnej obecności na rynku odbiorcy i 
klienta reklamowego; pola potencjalnych konfliktów -zwłaszcza redakcja a rynek reklamowy; dobre praktyki 
w relacjach dziennikarz-redakcja-przedsiębiorstwo; ryzyka i czynniki sukcesu w przedsięwzięciach 
mediowych; podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia mediowego; podstawy zarządzania 
zespołami twórczymi; podstawy kosztorysowania różnych projektów mediowych-drukowanych, cyfrowych, 
audiowizualnych; sposoby finansowania; propedeutyka niezależnej produkcji. 
 

 

Menedżer mediów (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką pracy manager'a mediów na różnych poziomach 
zarządzania i w różnych rodzajach mediów- "tradycyjnych" i "nowych". Nie chodzi o wyszkolenie przyszłych 
manager'ów, lecz o dostarczenie wiedzy koniecznej do zrozumienia między dziennikarzami a manager'ami. 
Treści przedmiotu obejmują: główne modele biznesowe stosowane w mediach i kierunki ich ewolucji; 
specyfika biznesu mediowego-produkt i usługa.; kryteria pozycjonowania produktów mediowych; modele 
zarządzania redakcjami i przedsiębiorstwami mediowymi; specyfika dualnej obecności na rynku odbiorcy i 
klienta reklamowego; pola potencjalnych konfliktów -zwłaszcza redakcja a rynek reklamowy; dobre praktyki 
w relacjach dziennikarz-redakcja-przedsiębiorstwo; ryzyka i czynniki sukcesu w przedsięwzięciach 
mediowych; podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia mediowego; podstawy zarządzania 
zespołami twórczymi; podstawy kosztorysowania różnych projektów mediowych-drukowanych, cyfrowych, 
audiowizualnych; sposoby finansowania; propedeutyka niezależnej produkcji. 
 

 

Metody badań w psychologii indywidualnej (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Metody badań w psychologii indywidualnej (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Metody ilościowe i statystyka w biznesie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
1. przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień statystyki opisowej; 
2. zapoznanie studentów z podstawowymi technikami statystycznej analizy danych oraz interpretacją ich 
wyników; 
3. opanowanie przez posługiwania się miarami statystycznymi oraz poprawnej ich interpretacji. 
W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia związane z rozkładami jednej i wielu zmiennych, pozycyjnymi i 
średnimi parametrami rozkładu jednej zmiennej, miarami dyspersji rozkładu, miarami siły związku między 



zmiennymi opartymi na regresji I i II rodzaju oraz analizą regresji liniowej. Zajęcia kładą nacisk na zrozumienie 
omawianych miar statystycznych i umiejętność ich interpretacji. 
 

 

Metody ilościowe i statystyka w biznesie (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
1. przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień statystyki opisowej; 
2. zapoznanie studentów z podstawowymi technikami statystycznej analizy danych oraz interpretacją ich 
wyników; 
3. opanowanie przez posługiwania się miarami statystycznymi oraz poprawnej ich interpretacji. 
W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia związane z rozkładami jednej i wielu zmiennych, pozycyjnymi i 
średnimi parametrami rozkładu jednej zmiennej, miarami dyspersji rozkładu, miarami siły związku między 
zmiennymi opartymi na regresji I i II rodzaju oraz analizą regresji liniowej. Zajęcia kładą nacisk na zrozumienie 
omawianych miar statystycznych i umiejętność ich interpretacji. 
 

 

Metody optymalizacji procesów - Six Sigma (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Metody optymalizacji procesów - Six Sigma (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Metody optymalizacji procesów, Lean Management, TQM (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Metody optymalizacji procesów, Lean Management, TQM 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Metody organizacji i zarządzania (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Złożoność uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania i rozwoju współczesnych 
przedsiębiorstw wymaga metodycznego podejścia do identyfikowania problemów organizatorskich oraz w 
sferze zarządzania, do zarządzania tymi organizacjami. Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
metodami organizacji i zarządzania, które stanowią podstawowe instrumentarium w racjonalizacji procesów 
decyzyjnych. 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom określonego kompendium wiedzy o problemach 
organizatorskich, metodyce ich rozwiązywania, o wybranych metodach organizowania i planowania, a także 
zarządzania, których stosowanie może wpłynąć na sprawność organizacji. 
 

 

Metody organizacji i zarządzania (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 



Złożoność uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych funkcjonowania i rozwoju współczesnych 
przedsiębiorstw wymaga metodycznego podejścia do identyfikowania problemów organizatorskich oraz w 
sferze zarządzania, do zarządzania tymi organizacjami. Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
metodami organizacji i zarządzania, które stanowią podstawowe instrumentarium w racjonalizacji procesów 
decyzyjnych. 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom określonego kompendium wiedzy o problemach 
organizatorskich, metodyce ich rozwiązywania, o wybranych metodach organizowania i planowania, a także 
zarządzania, których stosowanie może wpłynąć na sprawność organizacji. 
 

 

Metody wizualizacji i prezentacji danych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Metody wizualizacji i prezentacji danych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Metody zarządzania projektami 1 - sekwencyjne (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Metody zarządzania projektami 1 - sekwencyjne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Metody zarządzania projektami 2 - zwinne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Metody zarządzania projektami 2 - zwinne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Międzynarodowa ekonomia polityczna (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Główne cele przedmiotu obejmują wyposażenie studentów w: 
1. poszerzoną i pogłębioną wiedzę o charakterze stosunków międzynarodowych jako dyscypliny naukowej, 
ich miejscu w systemie nauk społecznych i ich przedmiotowych i metodologicznych relacjach do innych 
dyscyplin; 
2. poszerzoną i uporządkowaną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, 
politycznych, prawnych, ekonomicznych, związanych z bezpieczeństwem, ekologicznych, kulturalnych), 
działających w środowisku międzynarodowym 
3. poszerzoną i pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali 
krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej 
4. poszerzoną i pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych działających w 
obszarze stosunków międzynarodowych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i 



konsekwencjach tych zmian 
5. uporządkowaną wiedzę na temat wpływu procesu globalizacji na charakter współczesnych stosunków 
międzynarodowych 
6. umiejętność interpretacji zjawisk społecznych (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, w zakresie 
bezpieczeństwa, ekologii) w obszarze stosunków międzynarodowych 
7. zdolności pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych 
(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych, w zakresie bezpieczeństwa, ekologii) w dziedzinie 
stosunków międzynarodowych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody 
analiz 
8. zdolności posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, 
zawodowymi, moralnymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, 
ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii stosunków międzynarodowych lub 

wybranego rodzaju norm. 
 

Międzynarodowa ekonomia polityczna (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Główne cele przedmiotu obejmują wyposażenie studentów w: 
1. poszerzoną i pogłębioną wiedzę o charakterze stosunków międzynarodowych jako dyscypliny naukowej, 
ich miejscu w systemie nauk społecznych i ich przedmiotowych i metodologicznych relacjach do innych 
dyscyplin; 
2. poszerzoną i uporządkowaną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, 
politycznych, prawnych, ekonomicznych, związanych z bezpieczeństwem, ekologicznych, kulturalnych), 
działających w środowisku międzynarodowym 
3. poszerzoną i pogłębioną wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali 
krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej 
4. poszerzoną i pogłębioną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych działających w 
obszarze stosunków międzynarodowych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i 
konsekwencjach tych zmian 
5. uporządkowaną wiedzę na temat wpływu procesu globalizacji na charakter współczesnych stosunków 
międzynarodowych 
6. umiejętność interpretacji zjawisk społecznych (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne, w zakresie 
bezpieczeństwa, ekologii) w obszarze stosunków międzynarodowych 
7. zdolności pozyskiwania danych do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych 
(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych, w zakresie bezpieczeństwa, ekologii) w dziedzinie 
stosunków międzynarodowych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody 
analiz 
8. zdolności posługiwania się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, 



zawodowymi, moralnymi) albo potrafi posługiwać się nimi w celu rozwiązywania konkretnych problemów, 
ma rozszerzoną umiejętność w odniesieniu do wybranej kategorii stosunków międzynarodowych lub 

wybranego rodzaju norm. 
 

Międzynarodowe mass media (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Międzynarodowe mass media (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Międzynarodowe organizacje terrorystyczne (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Międzynarodowe organizacje terrorystyczne (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Międzynarodowe przestępstwa gospodarcze (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Międzynarodowe rynki i instrumenty finansowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w Azji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Międzynarodowe systemy bezpieczeństwa (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Migracje jako element globalnej ekonomii i polityki (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Migracje jako element globalnej ekonomii i polityki (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Migracje jako zjawisko społeczne (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Migracje jako zjawisko społeczne (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 



 

 

Mikroekonomia z elementami przedsiębiorczości (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i mechanizmami 
ekonomicznymi, z jakimi stykamy się w życiu codziennym. Całościowe ujęcie tematyki umożliwi słuchaczom 
interpretację bieżących zjawisk ekonomicznych oraz umiejętne reagowanie na nie w przyszłości. Studenci 
otrzymają także podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, 
rodzajów i rejestracji przedsiębiorstw oraz podstaw prawa podatkowego i rachunkowości. Umożliwi to 
przybliżenie ekonomicznego sposobu myślenia i podstaw analizy marginalnej. Szczególna uwaga zostanie 
zwrócona na zasady rządzące wyborem międzyokresowym, jakże istotnym w dobie gospodarki opartej o 
kredyt. 
 

 

Mikroekonomia z elementami przedsiębiorczości (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi pojęciami i mechanizmami 
ekonomicznymi, z jakimi stykamy się w życiu codziennym. Całościowe ujęcie tematyki umożliwi słuchaczom 
interpretację bieżących zjawisk ekonomicznych oraz umiejętne reagowanie na nie w przyszłości. Studenci 
otrzymają także podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, 
rodzajów i rejestracji przedsiębiorstw oraz podstaw prawa podatkowego i rachunkowości. Umożliwi to 
przybliżenie ekonomicznego sposobu myślenia i podstaw analizy marginalnej. Szczególna uwaga zostanie 



zwrócona na zasady rządzące wyborem międzyokresowym, jakże istotnym w dobie gospodarki opartej o 
kredyt. 
 

 

Mniejszości etniczne i narodowe w Polsce: historia i 

współczesność (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Moda jako język komunikacji międzynarodowej (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Modele systemów motywowania, wynagrodzeń i oceny 

pracowniczej (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Modele systemów motywowania, wynagrodzeń i oceny 

pracowniczej (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Modelowanie procesów społeczno-gospodarczych (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Modelowanie procesów społeczno-gospodarczych (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Moje video w sieci (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wideo w 
internecie ze szczególnym naciskiem na serwis YouTube. Studenci poznają praktyczną stronę wykorzystania 
dostępnych im narzędzi w pracy dziennikarza. Zapoznają się z podstawami tworzenia, edytowania i 
publikowania treści wideo. Poznają bieżące trendy oraz charakterystykę pracy twórcy internetowego. Zajęcia 
będą miały charakter głównie wykładów, jednak będą też występowały tam elementy ćwiczeń praktycznych. 
 

 

Moje video w sieci (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu wideo w 
internecie ze szczególnym naciskiem na serwis YouTube. Studenci poznają praktyczną stronę wykorzystania 
dostępnych im narzędzi w pracy dziennikarza. Zapoznają się z podstawami tworzenia, edytowania i 
publikowania treści wideo. Poznają bieżące trendy oraz charakterystykę pracy twórcy internetowego. Zajęcia 
będą miały charakter głównie wykładów, jednak będą też występowały tam elementy ćwiczeń praktycznych. 
 

 

Montaż dźwięku i obrazu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Propozycja jest skierowana do studentów, którzy chcieliby związać swoja przyszłości z praca w mediach jak 
telewizja czy szeroko pojęte multimedia. Celem przedmiotu jest poznanie możliwości jakie oferuje sztuka 
montażu. Studenci poznają sposoby powstawania form telewizyjnych i filmowych oraz co ważniejsze, w jaki 
sposób i dlaczego oddziaływają one na widzów. Reżyser czy dziennikarz musi mieć świadomość możliwości 
manipulacji, jaką oferuje proces montażu. Jest to proces twórczy, który bazując na dramaturgii filmowej, 
operując skrótem i skojarzeniami potrafi bardzo silnie wpływać na odbiorcę. Świadomość procesu montażu 
jest podstawą przygotowania zarówno newsa dla programu informacyjnego jak i dla wykonania filmu 
dokumentalnego czy umieszczenia prywatnego filmu w Internecie 

 

Montaż dźwięku i obrazu (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Propozycja jest skierowana do studentów, którzy chcieliby związać swoja przyszłości z praca w mediach jak 
telewizja czy szeroko pojęte multimedia. Celem przedmiotu jest poznanie możliwości jakie oferuje sztuka 
montażu. Studenci poznają sposoby powstawania form telewizyjnych i filmowych oraz co ważniejsze, w jaki 
sposób i dlaczego oddziaływają one na widzów. Reżyser czy dziennikarz musi mieć świadomość możliwości 
manipulacji, jaką oferuje proces montażu. Jest to proces twórczy, który bazując na dramaturgii filmowej, 
operując skrótem i skojarzeniami potrafi bardzo silnie wpływać na odbiorcę. Świadomość procesu montażu 
jest podstawą przygotowania zarówno newsa dla programu informacyjnego jak i dla wykonania filmu 
dokumentalnego czy umieszczenia prywatnego filmu w Internecie 

 

Mozaika Bliskiego Wschodu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Multimedia - zdjęcia, grafika i video w sieci (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
elem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o realiach rynku mediowego w Polsce, o tym, na czym polega praca 
dziennikarzy i twórców w nowoczesnych newsroomach, w mediach internetowych i społecznościowych. 
Podczas spotkań będziemy tworzyć projekty, media i treści, które w dzisiejszych czasach pozwalają na 
dotarcie do odbiorców, które angażują czytelników i widzów i mają szansę na sukces. W trakcie zajęć studenci 
będą mogli na żywym organizmie nauczyć się, jak promować, dystrybuować i tworzyć. Studenci samodzielnie 
- lub w podziale na grupy - będą mogli otworzyć np. bloga, kanał na YT, fanpage, albo testować pokazywane 
możliwości i rozwiązania na własnych projektach, w których na co dzień uczestniczą, pracują. 
 

 

Multimedia - zdjęcia, grafika i video w sieci (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
elem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o realiach rynku mediowego w Polsce, o tym, na czym polega praca 
dziennikarzy i twórców w nowoczesnych newsroomach, w mediach internetowych i społecznościowych. 
Podczas spotkań będziemy tworzyć projekty, media i treści, które w dzisiejszych czasach pozwalają na 
dotarcie do odbiorców, które angażują czytelników i widzów i mają szansę na sukces. W trakcie zajęć studenci 
będą mogli na żywym organizmie nauczyć się, jak promować, dystrybuować i tworzyć. Studenci samodzielnie 
- lub w podziale na grupy - będą mogli otworzyć np. bloga, kanał na YT, fanpage, albo testować pokazywane 
możliwości i rozwiązania na własnych projektach, w których na co dzień uczestniczą, pracują. 
 

 

Myślenie socjologiczne w praktyce (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest ukazanie studentom - za pośrednictwem warsztatów, dyskusji, analizy przypadków - czym 
jest socjologia, co stanowi jej przedmiot i na czym polega socjologiczny sposób ujmowania rzeczywistości 
społecznej. Punktem wyjścia dyskusji prowadzonej w trakcie spotkań są lektury, materiały przygotowywane 
w ramach "prac domowych" oraz ćwiczenia i zadania praktyczne realizowane podczas zajęć. Zajęcia 
wprowadzają w podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu socjologii oraz rozmaite sposoby analizy zjawisk 
społecznych. Mają także na celu uaktywnienie wyobraźni i wrażliwości socjologicznej oraz uzmysłowienie, że 
otaczający świat społeczny jest pełen socjologicznych zagadek, których rozwiązywanie stanowić może 
intelektualną przygodę. 
 

 

Myślenie socjologiczne w praktyce (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest ukazanie studentom - za pośrednictwem warsztatów, dyskusji, analizy przypadków - czym 
jest socjologia, co stanowi jej przedmiot i na czym polega socjologiczny sposób ujmowania rzeczywistości 
społecznej. Punktem wyjścia dyskusji prowadzonej w trakcie spotkań są lektury, materiały przygotowywane 
w ramach "prac domowych" oraz ćwiczenia i zadania praktyczne realizowane podczas zajęć. Zajęcia 
wprowadzają w podstawowe zagadnienia i pojęcia z zakresu socjologii oraz rozmaite sposoby analizy zjawisk 
społecznych. Mają także na celu uaktywnienie wyobraźni i wrażliwości socjologicznej oraz uzmysłowienie, że 
otaczający świat społeczny jest pełen socjologicznych zagadek, których rozwiązywanie stanowić może 
intelektualną przygodę. 
 

 

Myślenie wizualne (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Myślenie wizualne (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Narzędzia analizy informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem 

(ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Narzędzia analizy informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem 

(NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Negocjacje (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do tematyki negocjacji w ujęciu praktycznym. W czasie 
kursu studenci dowiedzą się, jakie typy negocjacji wyróżniamy, czym różnią się negocjacje od innych form 
dochodzenia do porozumienia, a także z jakich etapów składa się proces negocjowania. Słuchacze będą mieli 
okazję sprawdzić w praktyce każdą fazę negocjacji - od przygotowania do finalizacji, poznając w międzyczasie 
wybrane strategie i techniki. Każdy ze studentów będzie miał sposobność opracowania własnej wersji 
narzędzia znanego pod akronimem BATNA z odniesieniem jego treści do osobistych doświadczeń 
zawodowych. Poddana dyskusji zostanie także strona etyczna negocjacji. Mowa także będzie o najczęstszych 
błędach poznawczych towarzyszących negocjowaniu oraz barierach psychologicznych utrudniającej ich 
efektywną finalizację. 
 

 

 



Negocjacje (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do tematyki negocjacji w ujęciu praktycznym. W czasie 
kursu studenci dowiedzą się, jakie typy negocjacji wyróżniamy, czym różnią się negocjacje od innych form 
dochodzenia do porozumienia, a także z jakich etapów składa się proces negocjowania. Słuchacze będą mieli 
okazję sprawdzić w praktyce każdą fazę negocjacji - od przygotowania do finalizacji, poznając w międzyczasie 
wybrane strategie i techniki. Każdy ze studentów będzie miał sposobność opracowania własnej wersji 
narzędzia znanego pod akronimem BATNA z odniesieniem jego treści do osobistych doświadczeń 
zawodowych. Poddana dyskusji zostanie także strona etyczna negocjacji. Mowa także będzie o najczęstszych 
błędach poznawczych towarzyszących negocjowaniu oraz barierach psychologicznych utrudniającej ich 
efektywną finalizację. 
 

 

Negocjacje i mediacje w środowisku wielokulturowym (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Negocjacje i mediacje w środowisku wielokulturowym (NST) 

 



Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Negocjacje międzynarodowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Negocjacje międzynarodowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 



Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Negocjacje wielostronne - klub dyskusyjny CC (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Negocjacje wielostronne - klub dyskusyjny CC (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Nowe media i badania nad mediami - wprowadzenie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Nowe media i badania nad mediami - wprowadzenie (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

 

Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku 

prawnym (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 



Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z ochroną własności intelektualnej zarówno w wymiarze ochrony 
własności praw autorskich, jak i wymiarze ochrony własności praw przemysłowych (znaki towarowe, 
odkrycia naukowe). 
 

 

Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku 

prawnym (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć będzie zapoznanie studentów z ochroną własności intelektualnej zarówno w wymiarze ochrony 
własności praw autorskich, jak i wymiarze ochrony własności praw przemysłowych (znaki towarowe, 
odkrycia naukowe). 
 

 

Ochrona własności intelektualnej w polskim porządku 

prawnym (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Odpowiedzialne blogowanie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Odpowiedzialne blogowanie (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Organizacje międzynarodowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Organizacje międzynarodowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie wobec zmian 

klimatu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Organizacje pozarządowe i ruchy obywatelskie wobec zmian 

klimatu (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Organizacje pozarządowe w polityce społecznej i rozwojowej 

(ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych oraz relacji tych struktur społecznych z polityką społeczną i rozwojową. Problematyka 
będąca przedmiotem zajęć przecina wiele dyscyplin - od filozofii, przez socjologię, ekonomię aż po nauki o 
politykach publicznych. Przeważać będzie jednak perspektywa socjologiczna. 
Studenci mają przede wszystkim zapoznać się z pojęciami społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych, organizacji społecznych. Przedmiotem wykładów i dyskusji będą relacje struktur 
społeczeństwa obywatelskiego jakim są organizacje społeczne ze współczesnymi systemami 
demokratycznymi, gospodarką rynkową i polityką państwa. Omówione będą typologie organizacji 
społecznych, formy aktywności, ich otoczenie prawne i instytucjonalne, a także uwarunkowania współpracy 
między organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym. Choć dominować 
będzie perspektywa polska, w ramach zajęć będą pojawiać się częste nawiązania do kontekstu 



międzynarodowego - przede wszystkim europejskiego i północno-amerykańskiego, gdzie rola organizacji 
społecznych w życiu publicznych jest najbardziej wyrazista. 
Studenci zostaną wprowadzeni w tematykę polityki społecznej i polityki rozwojowej, które same w sobie są 
przedmiotem odrębnych specjalizacji w ramach nauk społecznych. Zajęcia mają pokazać jaką rolę w 
perspektywie współczesnej i historycznej odgrywają organizacje pozarządowe realizacja zadań państwa w 
obszarze tych dwóch kluczowych polityk publicznych. 
 

 

Organizacje pozarządowe w polityce społecznej i rozwojowej 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zagadnieniami społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych oraz relacji tych struktur społecznych z polityką społeczną i rozwojową. Problematyka 
będąca przedmiotem zajęć przecina wiele dyscyplin - od filozofii, przez socjologię, ekonomię aż po nauki o 
politykach publicznych. Przeważać będzie jednak perspektywa socjologiczna. 
Studenci mają przede wszystkim zapoznać się z pojęciami społeczeństwa obywatelskiego, organizacji 
pozarządowych, organizacji społecznych. Przedmiotem wykładów i dyskusji będą relacje struktur 
społeczeństwa obywatelskiego jakim są organizacje społeczne ze współczesnymi systemami 
demokratycznymi, gospodarką rynkową i polityką państwa. Omówione będą typologie organizacji 
społecznych, formy aktywności, ich otoczenie prawne i instytucjonalne, a także uwarunkowania współpracy 
między organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym. Choć dominować 
będzie perspektywa polska, w ramach zajęć będą pojawiać się częste nawiązania do kontekstu 
międzynarodowego - przede wszystkim europejskiego i północno-amerykańskiego, gdzie rola organizacji 
społecznych w życiu publicznych jest najbardziej wyrazista. 
Studenci zostaną wprowadzeni w tematykę polityki społecznej i polityki rozwojowej, które same w sobie są 
przedmiotem odrębnych specjalizacji w ramach nauk społecznych. Zajęcia mają pokazać jaką rolę w 
perspektywie współczesnej i historycznej odgrywają organizacje pozarządowe realizacja zadań państwa w 
obszarze tych dwóch kluczowych polityk publicznych. 
 

 

Osiąganie celów w coachingu (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Osiąganie celów w coachingu (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Personal branding (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 



 

 

Planowanie i organizacja kampanii mediów (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Planowanie i organizacja kampanii mediów (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Planowanie kampanii online (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Planowanie kampanii online (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Podstawy języka arabskiego oraz kultury obszaru MENA (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Podstawy kreacji dla strategów (ST) 



 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Podstawy kreacji dla strategów (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Podstawy marketingu i reklamy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z pojęciami i procesami z podstawowego poziomu 
marketingu w klasycznej - ekonomicznej wersji, ale także przyjrzenie się nowszym koncepcjom marketingu 
uwzględniającym płaszczyznę społeczną oraz antropologiczną zjawiska marketingowej komunikacji. Cele 
merytoryczne to definiowanie problemów marketingowych, praktyczne zastosowanie poznanych narzędzi - 
4P, procesu zarządzania marketingowego, analizy konkurencji, elementów planu marketingowego, analizy 
komunikatów reklamowych, pozycjonowania, budowania komunikacji marketingowej dla produktu lub 
usługi w kontekście marki, a także kształtowanie szerszego, systemowego podejścia do działań 
marketingowych. 
 

 

Podstawy marketingu i reklamy (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z pojęciami i procesami z podstawowego poziomu 
marketingu w klasycznej - ekonomicznej wersji, ale także przyjrzenie się nowszym koncepcjom marketingu 
uwzględniającym płaszczyznę społeczną oraz antropologiczną zjawiska marketingowej komunikacji. Cele 
merytoryczne to definiowanie problemów marketingowych, praktyczne zastosowanie poznanych narzędzi - 
4P, procesu zarządzania marketingowego, analizy konkurencji, elementów planu marketingowego, analizy 
komunikatów reklamowych, pozycjonowania, budowania komunikacji marketingowej dla produktu lub 
usługi w kontekście marki, a także kształtowanie szerszego, systemowego podejścia do działań 
marketingowych. 
 

 

Podstawy marketingu i sprzedaży (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 



 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest 1/dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i sprzedaży, w tym: 
rodzajów działań marketingowych, strategii marketingowych, segmentacji rynku, targetowania i 
retargetowania, metod i technik sprzedaży, a także nowych wyzwań w zakresie omawianej tematyki (online 
marketing, cloud marketing etc.), a także 2/motywowanie studentów do pracy nad aplikacjami praktycznymi 
związanymi ze zdobytą wiedzą, z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, 
zwłaszcza nasycenia rynku, ograniczeń w zakresie możliwości konsumpcyjnych oraz rosnących oczekiwań 
potencjalnych nabywców, co sprawia, że doprowadzenie do sprzedaży towarów i usług staje się coraz 
większym wyzwaniem. 
 

 

Podstawy marketingu i sprzedaży (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest 1/dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i sprzedaży, w tym: 
rodzajów działań marketingowych, strategii marketingowych, segmentacji rynku, targetowania i 
retargetowania, metod i technik sprzedaży, a także nowych wyzwań w zakresie omawianej tematyki (online 
marketing, cloud marketing etc.), a także 2/motywowanie studentów do pracy nad aplikacjami praktycznymi 
związanymi ze zdobytą wiedzą, z uwzględnieniem współczesnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, 
zwłaszcza nasycenia rynku, ograniczeń w zakresie możliwości konsumpcyjnych oraz rosnących oczekiwań 
potencjalnych nabywców, co sprawia, że doprowadzenie do sprzedaży towarów i usług staje się coraz 
większym wyzwaniem. 
 

 

Podstawy procesu karnego (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Podstawy procesu karnego (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Podstawy zarządzania w środowisku wielokulturowym (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Podstawy zarządzania w środowisku wielokulturowym (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Polityka bezpieczeństwa narodowego Rzeczpospolitej Polskiej 

(ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Polityka historyczna w stosunkach międzynarodowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w regionie Azji i 

Pacyfiku (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w regionie Azji i 

Pacyfiku (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Pomoc humanitarna i rozwojowa (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Pomoc humanitarna i rozwojowa (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

 

Poszukiwanie źródeł wiedzy o konsumencie (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 



 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowym zakresem metodologii badań i analiz 
podejmowanych na rzecz marketingu. Na program zajęć złożą się najpopularniejsze obecnie metodologie 
stosowane w badaniach i analizach konsumenckich. Słuchacze uzyskają wiedzę na temat podstawowych 
funkcji i zastosowań badań marketingowych oraz na temat struktury i funkcjonowania agencji badawczych. 
Przedstawiane na zajęciach metodologie będą miały przede wszystkim profil jakościowy. Poza wiedzą na 
temat poszczególnych metodologii i ich zastosowań, słuchacze uzyskają podstawowa wiedzę o 
wykorzystaniu badań do planowania strategii marketingowych. Będą mieli też okazję zapoznać się z 
konkretnymi narzędziami badawczymi oraz ze specyfiką i etapami procesu badawczego podejmowanego na 
rzecz marketingu. W toku zajęć studęci będą przygotowywać 3 zadania domowe - ich przygotowanie jest 
warunkiem przystąpienia do testu końcowego. 
 

 

Poszukiwanie źródeł wiedzy o konsumencie (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowym zakresem metodologii badań i analiz 
podejmowanych na rzecz marketingu. Na program zajęć złożą się najpopularniejsze obecnie metodologie 
stosowane w badaniach i analizach konsumenckich. Słuchacze uzyskają wiedzę na temat podstawowych 
funkcji i zastosowań badań marketingowych oraz na temat struktury i funkcjonowania agencji badawczych. 
Przedstawiane na zajęciach metodologie będą miały przede wszystkim profil jakościowy. Poza wiedzą na 
temat poszczególnych metodologii i ich zastosowań, słuchacze uzyskają podstawowa wiedzę o 
wykorzystaniu badań do planowania strategii marketingowych. Będą mieli też okazję zapoznać się z 
konkretnymi narzędziami badawczymi oraz ze specyfiką i etapami procesu badawczego podejmowanego na 
rzecz marketingu. W toku zajęć studęci będą przygotowywać 3 zadania domowe - ich przygotowanie jest 
warunkiem przystąpienia do testu końcowego. 
 

 

Powszechna historia gospodarcza (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest przekazanie studentom przekrojowej wiedzy dotyczącej problematyki historii 
gospodarczej, poprzez konfrontację ze współczesnymi zagadnieniami funkcjonowania gospodarek w 
świecie. Zapoznamy się z kluczowymi zagadnieniami, które towarzyszyły kształtowaniu się głównych 
nurtów teoretycznych nauki ekonomii wraz z rozwojem gospodarczym nowożytnych społeczeństw. 
Zadaniem prowadzącego jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na 
zrozumienie oraz wyjaśnianie podłoża współczesnych kryzysów finansowych. Wpływają one na 
funkcjonowanie współczesnych państw, także większych organizacji ustrojowo-gospodarczych takich jak 
Unia Europejska, oraz rozmaite porozumienia transgraniczne, grupujące kraje poszukujące nowych 
możliwości rozwoju. Zamierzeniem prowadzącego jest ukształtowanie postawy aktywnego przygotowania 
na niekorzystne zjawiska rynkowe występujące w otoczeniu społeczno-gospodarczym. W toku zajęć 
wykładowca umożliwi i zachęci do przedyskutowania problemów gospodarczych, które występowały w 
przeszłości oraz poszukiwania punktów stycznych i korelacji z dylematami i wyborami gospodarczymi, 
podejmowanymi współcześnie. 
 

Powszechna historia gospodarcza (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest przekazanie studentom przekrojowej wiedzy dotyczącej problematyki historii 
gospodarczej, poprzez konfrontację ze współczesnymi zagadnieniami funkcjonowania gospodarek w 
świecie. Zapoznamy się z kluczowymi zagadnieniami, które towarzyszyły kształtowaniu się głównych 
nurtów teoretycznych nauki ekonomii wraz z rozwojem gospodarczym nowożytnych społeczeństw. 
Zadaniem prowadzącego jest uzyskanie przez studentów wiedzy i umiejętności pozwalających na 
zrozumienie oraz wyjaśnianie podłoża współczesnych kryzysów finansowych. Wpływają one na 
funkcjonowanie współczesnych państw, także większych organizacji ustrojowo-gospodarczych takich jak 
Unia Europejska, oraz rozmaite porozumienia transgraniczne, grupujące kraje poszukujące nowych 
możliwości rozwoju. Zamierzeniem prowadzącego jest ukształtowanie postawy aktywnego przygotowania 
na niekorzystne zjawiska rynkowe występujące w otoczeniu społeczno-gospodarczym. W toku zajęć 
wykładowca umożliwi i zachęci do przedyskutowania problemów gospodarczych, które występowały w 
przeszłości oraz poszukiwania punktów stycznych i korelacji z dylematami i wyborami gospodarczymi, 
podejmowanymi współcześnie. 



 

PR i reklama we współczesnym społeczeństwie informacyjnym 

(ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Praca z motywacją w coachingu (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Praca z motywacją w coachingu (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 



Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Pracownia - live study (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Pracownia - live study (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Praktyczne aspekty pracy z marką (FMCG | usługi) (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Praktyczne aspekty pracy z marką (FMCG | usługi) (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Praktyczne aspekty pracy z marką (marketing idei) (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat istoty marketingu idei. Omówienie specyfiki otoczenia 
konkurencyjnego i instytucjonalnego. Zapoznanie z charakterystyką grup docelowych na rynku idei. 
Przybliżenie uwarunkowań formalno-prawnych dla podmiotów sektora publicznego. Zdefiniowanie 
przejawów pozycjonowania marek idei. Przekazanie wiedzy na temat projektowania narzędzi 
marketingowych służących realizacji celów na rynku idei. Przybliżenie problematyki identyfikacji wizualnej. 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami systemu zachowań marki i punktów styku z marką idei. Analiza 
specyfiki portfela marek niekomercyjnych. Analiza skutecznych działań z zakresu komunikacji idei. 
Omówienie wydarzeń- wizytówek marek terytorialnych i produktów projektowanych z myślą o wdrożeniu 
strategii marki. 
 

 

Praktyczne aspekty pracy z marką (marketing idei) (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat istoty marketingu idei. Omówienie specyfiki otoczenia 
konkurencyjnego i instytucjonalnego. Zapoznanie z charakterystyką grup docelowych na rynku idei. 
Przybliżenie uwarunkowań formalno-prawnych dla podmiotów sektora publicznego. Zdefiniowanie 
przejawów pozycjonowania marek idei. Przekazanie wiedzy na temat projektowania narzędzi 
marketingowych służących realizacji celów na rynku idei. Przybliżenie problematyki identyfikacji wizualnej. 
Zapoznanie studentów z zagadnieniami systemu zachowań marki i punktów styku z marką idei. Analiza 
specyfiki portfela marek niekomercyjnych. Analiza skutecznych działań z zakresu komunikacji idei. 
Omówienie wydarzeń- wizytówek marek terytorialnych i produktów projektowanych z myślą o wdrożeniu 
strategii marki. 
 

 

Praktyczne aspekty pracy z marką globalną (FMCG) (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Praktyczne aspekty pracy z marką globalną (FMCG) (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Praktyka dyplomatyczna (e-dyplomacja, protokół 

dyplomatyczny, savoir vivre) (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Praktyka dyplomatyczna (e-dyplomacja, protokół 

dyplomatyczny, savoir vivre) (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Prawa człowieka i terroryzm (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Prawne podstawy zarządzania wielokulturowością (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Prawne podstawy zarządzania wielokulturowością (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Prawo gospodarcze i prawo pracy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Prawo gospodarcze i prawo pracy (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Prawo i cywilizacja Islamu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Prawo konfliktów zbrojnych i prawo humanitarne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Prawo międzynarodowe publiczne. Część ogólna (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem niniejszego wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi mechanizmami prawa 
międzynarodowego oraz naświetlenie najważniejszych zagadnień współczesnych stosunków 
międzynarodowych w perspektywie tej gałęzi prawa. W czasie wykładu kluczową rolę odgrywa dyskusja nad 
tekstem wybranych umów międzynarodowych, jak również dyskusja o orzecznictwie sądów 
międzynarodowych (głównie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości) oraz (tam, gdzie to właściwe) 
również sądów krajowych. Niniejszy wykład stanowi również - na tyle, na ile to możliwe - okazję do 
zaznajomienia studentów z wybranymi metodami interpretacji prawa międzynarodowego oraz 
najważniejszymi zasadami rozumowania prawniczego w zakresie, w jakim to jest niezbędne do zrozumienia 
najważniejszych zasad rządzących prawem międzynarodowym. 
 

 

Prawo międzynarodowe publiczne. Część ogólna (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem niniejszego wykładu jest zaznajomienie słuchaczy z najważniejszymi mechanizmami prawa 
międzynarodowego oraz naświetlenie najważniejszych zagadnień współczesnych stosunków 
międzynarodowych w perspektywie tej gałęzi prawa. W czasie wykładu kluczową rolę odgrywa dyskusja nad 



tekstem wybranych umów międzynarodowych, jak również dyskusja o orzecznictwie sądów 
międzynarodowych (głównie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości) oraz (tam, gdzie to właściwe) 
również sądów krajowych. Niniejszy wykład stanowi również - na tyle, na ile to możliwe - okazję do 
zaznajomienia studentów z wybranymi metodami interpretacji prawa międzynarodowego oraz 
najważniejszymi zasadami rozumowania prawniczego w zakresie, w jakim to jest niezbędne do zrozumienia 
najważniejszych zasad rządzących prawem międzynarodowym. 
 

 

Prawo międzynarodowe. Część szczegółowa (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Wykład niniejszy, stanowiąc kontynuację przedmiotu "prawo międzynarodowe publiczne część ogólna", ma 
za zadanie zaznajomić słuchaczy z podstawowymi zasadami najważniejszych dyscyplin szczegółowych 
(gałęzi) prawa międzynarodowego, tj. tych, które posiadają szczególne znaczenie dla codziennego obrotu we 
współczesnych stosunkach międzynarodowych. Przyjęta perspektywa, kładzie szczególny nacisk na praktykę 
sądową, jak również organów międzynarodowych powołanych do rozstrzygania określonych sporów: w 
czasie wykładu studenci zaznajamiają się z jednej strony z argumentacją przedstawianą przez strony 
uczestniczące w danym postępowaniu, z drugiej zaś analizują tok rozumowania przyjęty przez 
rozstrzygających spór sędziów lub arbitrów oraz najważniejsze tezy przyjętego rozstrzygnięcia. 
 

 

Prawo międzynarodowe. Część szczegółowa (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 



Wykład niniejszy, stanowiąc kontynuację przedmiotu "prawo międzynarodowe publiczne część ogólna", ma 
za zadanie zaznajomić słuchaczy z podstawowymi zasadami najważniejszych dyscyplin szczegółowych 
(gałęzi) prawa międzynarodowego, tj. tych, które posiadają szczególne znaczenie dla codziennego obrotu we 
współczesnych stosunkach międzynarodowych. Przyjęta perspektywa, kładzie szczególny nacisk na praktykę 
sądową, jak również organów międzynarodowych powołanych do rozstrzygania określonych sporów: w 
czasie wykładu studenci zaznajamiają się z jednej strony z argumentacją przedstawianą przez strony 
uczestniczące w danym postępowaniu, z drugiej zaś analizują tok rozumowania przyjęty przez 
rozstrzygających spór sędziów lub arbitrów oraz najważniejsze tezy przyjętego rozstrzygnięcia. 
 

 

Prezentacje publiczne i kompetencje społeczne (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Przedmiot poświęcony prezentacji (wystąpieniu) publicznej ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z 
zakresu: budowania struktury, doboru tematyki, opracowania formy oraz przygotowywania i wykonywania 
prezent. przed dowolnym gremium. 
Zajęcia odniosą się bezpośrednio do realnych sytuacji prezentacyjnych tak, aby studenci potrafili rozpoznać 
swoje audytorium i w jego kontekście odpowiednio sprofilować przekaz, dbając o zarządzanie dynamiką 
grupy słuchaczy. Przedmiot ma charakter praktyczny co bezpośrednio przekłada się na tematykę zadań, 
przed którymi postawiony zostanie student. Celem jest ułatwienie studentom prezentacji siebie oraz swoich 
idei (na przykład na rynku pracy). W ujęciu uniwersalnym celem jest zwrócenie uwagi studentów i wywołanie 
refleksji na temat komunikacji międzyludzkiej i jej roli w procesie budowania wizerunku. 
Zajęcia będą oparte o wykorzystanie tekstów kultury (filmy, prezentacje) oraz konwersatoria, ćwiczenia z 
wykorzystanie technik heurystycznych, wykłady i zajęcia warsztatowe. 
 
Celem zajęć jest zdobycie wiedzy (poznanie narzędzi - obszarów) i rozwój umiejętności niezbędnych do: 
• przygotowania profesjonalnej prezent. własnej osoby, idei, konceptu; 
• dopasowania poznanych form prezent. do sytuacji i odbiorców prezentacji; 
• klarownego, opartego o spójny koncept, przekazu wzbudzającego zainteresowanie; 
• budowania formy prezent. z uwzględnieniem dynamiki grupy; 
• świadomego doboru środków wyrazu (idea, środki retoryczne) w celu kierowania uwagą słuchaczy; 
• Zdobycie i przećwiczenie umiejętności niezbędnych do: samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia 
profesjonalnej autoprezentacji / prezentacji idei / projektu; 
• rozumienia i stosowania zasad dopasowania form i treści wypowiedzi do kontekstów sytuac. i typów 
odbiorców; 
• przeprowadzenia prezent. z zachowaniem zasady jasności, zrozumiałości, klarowności i adekwatnej 
zwięzłości przekazu; 
• świadomego i elastycznego prowadzenia prezent. z uwzgl. dynamiki i możliwości percepcyjnych grupy 



odbiorców (w tym kierowania uwagą słuchaczy); 
• radzenia sobie z tremą, budowania pewności siebie podczas prezent. 
• panowania nad ciałem i emocjami w czasie prezent. 
 

 

Prezentacje publiczne i kompetencje społeczne (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Przedmiot poświęcony prezentacji (wystąpieniu) publicznej ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności z 
zakresu: budowania struktury, doboru tematyki, opracowania formy oraz przygotowywania i wykonywania 
prezent. przed dowolnym gremium. 
Zajęcia odniosą się bezpośrednio do realnych sytuacji prezentacyjnych tak, aby studenci potrafili rozpoznać 
swoje audytorium i w jego kontekście odpowiednio sprofilować przekaz, dbając o zarządzanie dynamiką 
grupy słuchaczy. Przedmiot ma charakter praktyczny co bezpośrednio przekłada się na tematykę zadań, 
przed którymi postawiony zostanie student. Celem jest ułatwienie studentom prezentacji siebie oraz swoich 
idei (na przykład na rynku pracy). W ujęciu uniwersalnym celem jest zwrócenie uwagi studentów i wywołanie 
refleksji na temat komunikacji międzyludzkiej i jej roli w procesie budowania wizerunku. 
Zajęcia będą oparte o wykorzystanie tekstów kultury (filmy, prezentacje) oraz konwersatoria, ćwiczenia z 
wykorzystanie technik heurystycznych, wykłady i zajęcia warsztatowe. 
 
Celem zajęć jest zdobycie wiedzy (poznanie narzędzi - obszarów) i rozwój umiejętności niezbędnych do: 
• przygotowania profesjonalnej prezent. własnej osoby, idei, konceptu; 
• dopasowania poznanych form prezent. do sytuacji i odbiorców prezentacji; 
• klarownego, opartego o spójny koncept, przekazu wzbudzającego zainteresowanie; 
• budowania formy prezent. z uwzględnieniem dynamiki grupy; 
• świadomego doboru środków wyrazu (idea, środki retoryczne) w celu kierowania uwagą słuchaczy; 
• Zdobycie i przećwiczenie umiejętności niezbędnych do: samodzielnego przygotowania i przeprowadzenia 
profesjonalnej autoprezentacji / prezentacji idei / projektu; 
• rozumienia i stosowania zasad dopasowania form i treści wypowiedzi do kontekstów sytuac. i typów 
odbiorców; 
• przeprowadzenia prezent. z zachowaniem zasady jasności, zrozumiałości, klarowności i adekwatnej 
zwięzłości przekazu; 
• świadomego i elastycznego prowadzenia prezent. z uwzgl. dynamiki i możliwości percepcyjnych grupy 
odbiorców (w tym kierowania uwagą słuchaczy); 
• radzenia sobie z tremą, budowania pewności siebie podczas prezent. 
• panowania nad ciałem i emocjami w czasie prezent. 
 

 



Problemy społeczeństw porzuconych (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Proces globalizacji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Globalizacja to termin o wielu definicjach wywołujący kontrowersje i emocje. Procesy globalizacji rozumiane 
jako wzmacnianie więzi pomiędzy poszczególnymi gospodarkami świata poprzez wymianę handlową oraz 
przepływy kapitału, innowacji i technologii toczą się od stuleci, jednakże istnieje zgoda, że uległy one w 
ostatnich dekadach natężeniu. Nowoczesne technologie komunikacyjne powodują „kurczenie” się świata 
poprzez przyspieszony przepływ informacji i idei. Rozmiary i siła rynkowa korporacji międzynarodowych 
rodzą pytania o granice suwerenności państw narodowych oraz o to jaki rodzaj globalnego zarządzania 
(global governance) sprawami świata jest pożądany. Globalni aktorzy aktywni w procesie global governance 
(korporacje międzynarodowe, międzynarodowe instytucje finansowe, organizacje systemu Narodów 
Zjednoczonych i globalne organizacje pozarządowe kierują się różnymi i często sprzecznymi interesami. 
Celem zajęć z tego przedmiotu dostarczenie podstawowych informacji o zachodzących procesach, ich 
skutkach i toczących się debatach oraz narzędzi analizy zjawisk związanych z globalizacją oraz ich relacji 
wzajemnych, a przede wszystkim kształtowanie krytycznego podejścia do źródeł wyrażających różne opinie 
i oceny. 
 

 

 



Proces globalizacji (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Globalizacja to termin o wielu definicjach wywołujący kontrowersje i emocje. Procesy globalizacji rozumiane 
jako wzmacnianie więzi pomiędzy poszczególnymi gospodarkami świata poprzez wymianę handlową oraz 
przepływy kapitału, innowacji i technologii toczą się od stuleci, jednakże istnieje zgoda, że uległy one w 
ostatnich dekadach natężeniu. Nowoczesne technologie komunikacyjne powodują „kurczenie” się świata 
poprzez przyspieszony przepływ informacji i idei. Rozmiary i siła rynkowa korporacji międzynarodowych 
rodzą pytania o granice suwerenności państw narodowych oraz o to jaki rodzaj globalnego zarządzania 
(global governance) sprawami świata jest pożądany. Globalni aktorzy aktywni w procesie global governance 
(korporacje międzynarodowe, międzynarodowe instytucje finansowe, organizacje systemu Narodów 
Zjednoczonych i globalne organizacje pozarządowe kierują się różnymi i często sprzecznymi interesami. 
Celem zajęć z tego przedmiotu dostarczenie podstawowych informacji o zachodzących procesach, ich 
skutkach i toczących się debatach oraz narzędzi analizy zjawisk związanych z globalizacją oraz ich relacji 
wzajemnych, a przede wszystkim kształtowanie krytycznego podejścia do źródeł wyrażających różne opinie 
i oceny. 
 

 

Procesy grupowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Procesy grupowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Profilowanie sprawców przestępstw (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Profilowanie sprawców przestępstw (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Programmatic | RTB (ST) 

 

Poziom studów Magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć Ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr Letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Programmatic | RTB (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Projektowanie graficzne i komunikacja wizualna w Internecie 

(ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Projektowanie graficzne i komunikacja wizualna w Internecie 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Protokół dyplomatyczny i savoir vivre (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Student po zakończeniu zajęć powinien uzyskać umiejętność poruszania się w świecie zasad, symboli i 
zwyczajów dyplomatycznych. Zarówno na płaszczyźnie koncepcyjnej jak i organizacyjnej. Musi umieć 
posługiwać się narzędziami i dokumentami wytwarzanymi przez protokół dyplomatyczny, rozumieć ich 
genezę i widzieć kierunki ich przyszłego rozwoju. 
Wykłady obejmują genezę protokołu dyplomatycznego na tle historycznym ze szczególnym uwzględnieniem 
zmian zachodzących współcześnie. Przedstawiam instytucje związane z protokołem na świecie oraz ich 
kształt w Polsce, a także rolę protokołu w rozwoju kariery i codziennej pracy dyplomaty. 
Główny nacisk położony jest na opis praktycznej działalności pracowników Protokołu Dyplomatycznego MSZ 
w zakresie współpracy z dyplomatami akredytowanymi w naszym kraju, na organizację oraz ceremoniał 



uroczystości krajowych i międzynarodowych, na obyczaje związane z rokowaniami dyplomatycznymi, 
konferencjami międzynarodowymi, a także na zasady rządzące dyplomacją dwustronną i multilateralną ze 
szczególnym uwzględnieniem praktyki panującej w Unii Europejskiej. Obok zagadnień będących formalnie 
częścią protokołu dyplomatycznego dużą wagę przywiązuję do właściwego zachowania i dobrych manier, 
dziś już zapomnianych, a nadal tak potrzebnych zarówno w pracy dyplomaty, działalności biznesowej czy w 
życiu towarzyskim. 
 

 

 

Protokół dyplomatyczny i savoir vivre (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Student po zakończeniu zajęć powinien uzyskać umiejętność poruszania się w świecie zasad, symboli i 
zwyczajów dyplomatycznych. Zarówno na płaszczyźnie koncepcyjnej jak i organizacyjnej. Musi umieć 
posługiwać się narzędziami i dokumentami wytwarzanymi przez protokół dyplomatyczny, rozumieć ich 
genezę i widzieć kierunki ich przyszłego rozwoju. 
Wykłady obejmują genezę protokołu dyplomatycznego na tle historycznym ze szczególnym uwzględnieniem 
zmian zachodzących współcześnie. Przedstawiam instytucje związane z protokołem na świecie oraz ich 
kształt w Polsce, a także rolę protokołu w rozwoju kariery i codziennej pracy dyplomaty. 
Główny nacisk położony jest na opis praktycznej działalności pracowników Protokołu Dyplomatycznego MSZ 
w zakresie współpracy z dyplomatami akredytowanymi w naszym kraju, na organizację oraz ceremoniał 
uroczystości krajowych i międzynarodowych, na obyczaje związane z rokowaniami dyplomatycznymi, 
konferencjami międzynarodowymi, a także na zasady rządzące dyplomacją dwustronną i multilateralną ze 
szczególnym uwzględnieniem praktyki panującej w Unii Europejskiej. Obok zagadnień będących formalnie 
częścią protokołu dyplomatycznego dużą wagę przywiązuję do właściwego zachowania i dobrych manier, 
dziś już zapomnianych, a nadal tak potrzebnych zarówno w pracy dyplomaty, działalności biznesowej czy w 
życiu towarzyskim. 
 

 

Przegląd mediów i wydarzeń + biografia dziennikarza (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Przegląd mediów i wydarzeń + biografia dziennikarza (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Przestępczość kobiet i nieletnich (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Przestępczość kobiet i nieletnich (NST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Przestępczość komputerowa (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Przestępczość komputerowa (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Przestępczość narkotykowa (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Przestępczość narkotykowa (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Przestępczość w cyberprzestrzeni (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat ewolucji obszaru bezpieczeństwa państwa, 
jakim jest cyberprzestrzeń. Zajęcia obejmować będą przybliżenie problematyki zagrożeń w cyberprzestrzeni, 
możliwych taktyk i strategii działania państwa w tym obszarze. Studenci będą mieli możliwość 
przedyskutowania kwestii relacji pomiędzy Siecią 2.0 a bezpieczeństwem państwa, szczególnie w związku z 
wpływem działań w cyberprzestrzeni na świat "realny". Istotnym elementem zajęć będzie także opanowanie 
przez studentów zagadnień związanych ze współzależnościami pomiędzy działaniami sektora prywatnego i 
publicznego (oraz działań społeczeństwa obywatelskiego) w odniesieniu do bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni. 
 

 

Przestępczość w cyberprzestrzeni (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat ewolucji obszaru bezpieczeństwa państwa, 
jakim jest cyberprzestrzeń. Zajęcia obejmować będą przybliżenie problematyki zagrożeń w cyberprzestrzeni, 
możliwych taktyk i strategii działania państwa w tym obszarze. Studenci będą mieli możliwość 
przedyskutowania kwestii relacji pomiędzy Siecią 2.0 a bezpieczeństwem państwa, szczególnie w związku z 
wpływem działań w cyberprzestrzeni na świat "realny". Istotnym elementem zajęć będzie także opanowanie 
przez studentów zagadnień związanych ze współzależnościami pomiędzy działaniami sektora prywatnego i 
publicznego (oraz działań społeczeństwa obywatelskiego) w odniesieniu do bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni. 
 

 

Przestępczość zorganizowana (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 



Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 1. Zapoznanie studentów z pojęciem przestępczości zorganizowanej, jej genezy, 
struktur i ewolucji 2. Przekazanie wiedzy o współczesnych kierunkach i obszarach zainteresowania 
zorganizowanych grup przestępczych oraz metodach i środkach wykorzystywanych w działalności 
przestępczej. 3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu kryminalistyki i kryminologii. 4. Omówienie 
podmiotów zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej w Polsce oraz metod, środków i 
instrumentów prawnych wykorzystywanych przez uprawnione instytucje. 
Słuchacz będzie: 1. Rozumieć pojęcie: przestępczości zorganizowanej w ujęciu podmiotowym i 
przedmiotowym. 2. prawidłowo interpretować rodzaje zagrożeń wynikających z działalności 
zorganizowanych grup przestępczych. 3. prawidłowo rozróżniać pojęcia kryminalistyki i kryminologii oraz 
znać podstawy wykorzystania tych nauk w zwalczaniu przestępczości. 4. Prawidłowo identyfikować służby i 
instytucje powołane do zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz rozumieć metody i instrumenty 
prawne wykorzystywane przez te podmioty w walce z grupami przestępczymi. 
 

 

Przestępczość zorganizowana (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 1. Zapoznanie studentów z pojęciem przestępczości zorganizowanej, jej genezy, 
struktur i ewolucji 2. Przekazanie wiedzy o współczesnych kierunkach i obszarach zainteresowania 
zorganizowanych grup przestępczych oraz metodach i środkach wykorzystywanych w działalności 
przestępczej. 3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu kryminalistyki i kryminologii. 4. Omówienie 
podmiotów zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej w Polsce oraz metod, środków i 
instrumentów prawnych wykorzystywanych przez uprawnione instytucje. 
Słuchacz będzie: 1. Rozumieć pojęcie: przestępczości zorganizowanej w ujęciu podmiotowym i 
przedmiotowym. 2. prawidłowo interpretować rodzaje zagrożeń wynikających z działalności 
zorganizowanych grup przestępczych. 3. prawidłowo rozróżniać pojęcia kryminalistyki i kryminologii oraz 
znać podstawy wykorzystania tych nauk w zwalczaniu przestępczości. 4. Prawidłowo identyfikować służby i 
instytucje powołane do zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz rozumieć metody i instrumenty 
prawne wykorzystywane przez te podmioty w walce z grupami przestępczymi. 



 

 

Przygotowanie do wystąpień publicznych, prezentacji i 

autoprezentacji z elementami pracy z ciałem i z głosem (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Przywództwo w organizacji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Przywództwo w organizacji (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 



Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologia emocji i motywacji (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologia kryminalna (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
1. zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania wiedzy psychologicznej w realizacji zadań 
związanych z zapobieganiem przestępczości oraz wykrywaniem sprawców przestępstw kryminalnych i 
gospodarczych; 



2. przybliżenie metodologii wykonywania analiz i ekspertyz psychologicznych na potrzeby organów ścigania 
oraz wymiaru sprawiedliwości; 
3. opanowanie przez studentów umiejętności stosowania wiedzy z zakresu psychologii do oceny zdarzeń o 
charakterze kryminalnym; 
4. zapoznanie studentów z zasadami zbierania informacji i konstrukcji profilu kryminalnego oraz 
zastosowaniem profilowania kryminalnego w praktyce organów ścigania. 
5. nauczenie studentów posługiwania się kryteriami psychologicznej oceny wiarygodności osób i informacji, 
6. przybliżenie problematyki taktyki i technik przesłuchań świadków oraz osób podejrzanych; 
7. wskazanie zastosowania wiedzy z psychologii kryminalnej w sytuacjach krytycznych. 
 

 

Psychologia kryminalna (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
1. zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystywania wiedzy psychologicznej w realizacji zadań 
związanych z zapobieganiem przestępczości oraz wykrywaniem sprawców przestępstw kryminalnych i 
gospodarczych; 
2. przybliżenie metodologii wykonywania analiz i ekspertyz psychologicznych na potrzeby organów ścigania 
oraz wymiaru sprawiedliwości; 
3. opanowanie przez studentów umiejętności stosowania wiedzy z zakresu psychologii do oceny zdarzeń o 
charakterze kryminalnym; 
4. zapoznanie studentów z zasadami zbierania informacji i konstrukcji profilu kryminalnego oraz 
zastosowaniem profilowania kryminalnego w praktyce organów ścigania. 
5. nauczenie studentów posługiwania się kryteriami psychologicznej oceny wiarygodności osób i informacji, 
6. przybliżenie problematyki taktyki i technik przesłuchań świadków oraz osób podejrzanych; 
7. wskazanie zastosowania wiedzy z psychologii kryminalnej w sytuacjach krytycznych. 
 

 

Psychologia przywództwa i zarządzanie zespołem (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologia przywództwa i zarządzanie zespołem (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologia reklamy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu Psychologia reklamy jest pokazanie studentom zjawiska reklamy przez pryzmat procesów 
psychologicznych, w tym szczególnie: procesów poznawczych i odkryć nad funkcjonowaniem ludzkiego 
mózgu; zjawisk w obszarze psycholingwistyki i socjolingwistyki i ich zastosowanie w reklamowych tekstach; 
zjawiska osobowości produktu oraz marki i tego w jaki sposób przekłada się to na nasze decyzje zakupowe, 
zjawiska archetypów i tego w jaki sposób poszukujemy w konsumpcji osadzenia i poczucia bezpieczeństwa 
w świecie; zjawiska przypisywania wartości abstrakcyjnych (np. miłość, szczerość) konkretnym markom; 



zjawiska product placementu i jego wpływie na kształtowanie kontekstu zastosowania produktów; 
psychologicznym mechanizmom reklamy użytej w celach społecznych oraz politycznych; roli wykorzystania 
emocji w budowaniu przekazu reklamowego. Celem zajęć jest podniesienie świadomości studentów w 
zakresie psychologicznych aspektów reklamy, zarówno, jako konsumentów jak i przyszłych pracowników 
działów reklamy. Zajęcia będą okazją do przedyskutowania roli psychologii w kontekście jej wykorzystania 
na użytek stymulowania sprzedaży oraz zagrożeń z tego wynikających. 
 

 

Psychologia reklamy (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu Psychologia reklamy jest pokazanie studentom zjawiska reklamy przez pryzmat procesów 
psychologicznych, w tym szczególnie: procesów poznawczych i odkryć nad funkcjonowaniem ludzkiego 
mózgu; zjawisk w obszarze psycholingwistyki i socjolingwistyki i ich zastosowanie w reklamowych tekstach; 
zjawiska osobowości produktu oraz marki i tego w jaki sposób przekłada się to na nasze decyzje zakupowe, 
zjawiska archetypów i tego w jaki sposób poszukujemy w konsumpcji osadzenia i poczucia bezpieczeństwa 
w świecie; zjawiska przypisywania wartości abstrakcyjnych (np. miłość, szczerość) konkretnym markom; 
zjawiska product placementu i jego wpływie na kształtowanie kontekstu zastosowania produktów; 
psychologicznym mechanizmom reklamy użytej w celach społecznych oraz politycznych; roli wykorzystania 
emocji w budowaniu przekazu reklamowego. Celem zajęć jest podniesienie świadomości studentów w 
zakresie psychologicznych aspektów reklamy, zarówno, jako konsumentów jak i przyszłych pracowników 
działów reklamy. Zajęcia będą okazją do przedyskutowania roli psychologii w kontekście jej wykorzystania 
na użytek stymulowania sprzedaży oraz zagrożeń z tego wynikających. 
 

 

Psychologia społeczna - podstawy teoretyczne i praktyczne 

aspekty (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologia społeczna - podstawy teoretyczne i praktyczne 

aspekty (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologia zarządzania (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Psychologia zarządzania (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologiczne aspekty zarządzania w organizacji (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologiczne aspekty zarządzania w organizacji (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologiczne mechanizmy reklamy i PR (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologiczne mechanizmy reklamy i PR (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologiczne uwarunkowania twórczego myślenia (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Psychologiczne uwarunkowania twórczego myślenia (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

 

Public Relations – wprowadzenie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 



Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Public Relations i CSR (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Public Relations i CSR (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Rachunkowość finansowa (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy oraz letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nauczenie studentów czytania i rozumienia sprawozdań finansowych i ich 
poszczególnych elementów. Studenci poznają rodzaje kosztów i ich znaczenie dla firmy, zasady tworzenia 
rezerw i dokonywania rozliczeń międzyokresowych związek między rachunkiem zysków i strat a bilansem 
firmy. Kurs przekazuje wiedzę o zarządzaniu kapitałem obrotowym i jego znaczeniu dla płynności firmy. 
Kładzie nacisk na zarzadzanie gotówką w celu utrzymania płynności firmy. Studenci zapoznają się z zasadami 
tworzenia dobrego budżetu i skutecznej kontroli jego wykonania. Studenci przećwiczą praktycznie wyliczenie 
i interpretację wskaźników świadczących o sytuacji finansowej firmy oraz o potencjalnym ryzyku. Będą umieli 
porozumieć się z personelem finansowym firmy i stworzyć własny budżet oparty na prawidłowych 
wyliczeniach. 
 

 

Rachunkowość finansowa (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy oraz letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest nauczenie studentów czytania i rozumienia sprawozdań finansowych i ich 
poszczególnych elementów. Studenci poznają rodzaje kosztów i ich znaczenie dla firmy, zasady tworzenia 
rezerw i dokonywania rozliczeń międzyokresowych związek między rachunkiem zysków i strat a bilansem 
firmy. Kurs przekazuje wiedzę o zarządzaniu kapitałem obrotowym i jego znaczeniu dla płynności firmy. 
Kładzie nacisk na zarzadzanie gotówką w celu utrzymania płynności firmy. Studenci zapoznają się z zasadami 
tworzenia dobrego budżetu i skutecznej kontroli jego wykonania. Studenci przećwiczą praktycznie wyliczenie 
i interpretację wskaźników świadczących o sytuacji finansowej firmy oraz o potencjalnym ryzyku. Będą umieli 
porozumieć się z personelem finansowym firmy i stworzyć własny budżet oparty na prawidłowych 
wyliczeniach. 
 

 

Rachunkowość zarządcza (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 



Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy oraz letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień z dziedziny analizy działań przedsiębiorstwa oraz 
kontroli finansowej i operacyjnej. Studenci poznają procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, sposoby ich 
mierzenia i kontroli. Na podstawie analizy przypadków studenci zdobywają wiedzę o możliwych przyczynach 
niepowodzeń biznesowych i możliwości podjęcia akcji korygujących. Poznają księgowość kosztową i jej rolę 
w analizie działań przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest również przećwiczenie ze studentami sposobu 
nowoczesnej analizy działań przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wskaźników analizy finansowej i 
operacyjnej, historycznych i wyprzedzających oraz wykorzystanie wniosków z tych analiz do 
zarekomendowania działań rozwojowych i naprawczych. 
 

 

Rachunkowość zarządcza (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy oraz letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom zagadnień z dziedziny analizy działań przedsiębiorstwa oraz 
kontroli finansowej i operacyjnej. Studenci poznają procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, sposoby ich 
mierzenia i kontroli. Na podstawie analizy przypadków studenci zdobywają wiedzę o możliwych przyczynach 
niepowodzeń biznesowych i możliwości podjęcia akcji korygujących. Poznają księgowość kosztową i jej rolę 
w analizie działań przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest również przećwiczenie ze studentami sposobu 
nowoczesnej analizy działań przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu wskaźników analizy finansowej i 
operacyjnej, historycznych i wyprzedzających oraz wykorzystanie wniosków z tych analiz do 
zarekomendowania działań rozwojowych i naprawczych. 
 

 

Reklama międzynarodowa i PR (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zbudowanie poszerzonej i praktycznej wiedzy z zakresu branży reklamowej oraz 
Public Relations. 
Studenci zostaną zapoznani z podstawami budowania i realizowania strategii komunikacji, z 
uwzględnieniem zróżnicowanych technik i narzędzi, w tym: 
1 - Media Relations 
2 - Digital Advertising 
3 - Social Media 
4 - Content Marketing 
Po ukończeniu kursu, student dysponuje wiedzą praktyczną i teoretyczną, niezbędną w zakresie 
przygotowania wielokanałowej strategii komunikacji oraz wdrożenia wynikających z niej działań. 
 

 

Reklama międzynarodowa i PR (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zbudowanie poszerzonej i praktycznej wiedzy z zakresu branży reklamowej oraz 
Public Relations. 
Studenci zostaną zapoznani z podstawami budowania i realizowania strategii komunikacji, z 
uwzględnieniem zróżnicowanych technik i narzędzi, w tym: 
1 - Media Relations 
2 - Digital Advertising 
3 - Social Media 
4 - Content Marketing 
Po ukończeniu kursu, student dysponuje wiedzą praktyczną i teoretyczną, niezbędną w zakresie 
przygotowania wielokanałowej strategii komunikacji oraz wdrożenia wynikających z niej działań. 
 

 



Reklama odpowiedzialna (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Reklama odpowiedzialna (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Rekonfiguracja układu sił na arenie międzynarodowej (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Rekonfiguracja układu sił na arenie międzynarodowej (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Relacje Chiny - Stany Zjednoczone: Wyzwania i Możliwości (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Relacje USA-Federacja Rosyjska (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Relacjonowanie konfliktów zbrojnych i sytuacji kryzysowych 

(ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Relacyjne bazy danych i podstawy SQL (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Relacyjne bazy danych i podstawy SQL (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Religie i duchowość w kulturach świata (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Rozumienie przyszłości - prognozowanie i analiza trendów (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Rozumienie przyszłości - prognozowanie i analiza trendów 

(NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Rozwój pracowników (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 



 

Rynek mediów i reklamy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Savoir vivre (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Sekty – alternatywne poszukiwania (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

SEM SEO - pozycjonowanie w Google w praktyce (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

SEM SEO - pozycjonowanie w Google w praktyce (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Sieć jako struktura i środowisko działania (ST) 

 



Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Sieć jako struktura i środowisko działania (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Skandynawia we współczesnym świecie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 



Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Służby specjalne we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Problematyka funkcjonowania służb specjalnych jako specyficznej instytucji państwa zawsze wywoływała 
nieporozumienia i emocje. Celem wykładu jest przedstawienie studentom obrazu służb specjalnych jako 
instytucji państwa, roli, jaką pełnią we współczesnym państwie, sposobów ich działania, rezultatów tych 
działań i możliwości sprawczych. W toku wykładu studenci zapoznają się zarówno z historią rozwoju służb 
specjalnych jak też ich rolą w dzisiejszym świecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty ich 
funkcjonowania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i rewolucją informacyjną. Kwestie te 
będą uzupełnione analizą przypadków (case studies), zarówno z praktyki polskiej, jak i międzynarodowej. 
 

 

Służby specjalne we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Problematyka funkcjonowania służb specjalnych jako specyficznej instytucji państwa zawsze wywoływała 
nieporozumienia i emocje. Celem wykładu jest przedstawienie studentom obrazu służb specjalnych jako 



instytucji państwa, roli, jaką pełnią we współczesnym państwie, sposobów ich działania, rezultatów tych 
działań i możliwości sprawczych. W toku wykładu studenci zapoznają się zarówno z historią rozwoju służb 
specjalnych jak też ich rolą w dzisiejszym świecie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na aspekty ich 
funkcjonowania związane z rozwojem społeczeństwa informacyjnego i rewolucją informacyjną. Kwestie te 
będą uzupełnione analizą przypadków (case studies), zarówno z praktyki polskiej, jak i międzynarodowej. 
 

 

Social media twórcy internetowego (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć "Social media twórcy internetowego" jest takie zapoznanie studentów ze specyfiką 
wykorzystania mediów społecznościowych w codziennym użyciu, aby potrafili poprawnie ocenić 
efektywność tych działań. Wiedza i umiejętności wyniesione z zajęć mogą pomóc im w późniejszej pracy w 
środowisku reklamowym i/lub w promocji własnych profili SM. Formuła zajęć pozwoli każdemu ze studentów 
wykazać się dotychczasowymi umiejętnościami obsługi serwisów społecznościowych i wymienić się nimi z 
pozostałymi uczestnikami kursu. Planowany bezpośredni kontakt z twórcami internetowymi ma dodatkowo 
zapewnić możliwość weryfikacji wiedzy u źródła. 
 

 

Social media twórcy internetowego (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć "Social media twórcy internetowego" jest takie zapoznanie studentów ze specyfiką 
wykorzystania mediów społecznościowych w codziennym użyciu, aby potrafili poprawnie ocenić 



efektywność tych działań. Wiedza i umiejętności wyniesione z zajęć mogą pomóc im w późniejszej pracy w 
środowisku reklamowym i/lub w promocji własnych profili SM. Formuła zajęć pozwoli każdemu ze studentów 
wykazać się dotychczasowymi umiejętnościami obsługi serwisów społecznościowych i wymienić się nimi z 
pozostałymi uczestnikami kursu. Planowany bezpośredni kontakt z twórcami internetowymi ma dodatkowo 
zapewnić możliwość weryfikacji wiedzy u źródła. 
 

 

Social media w mediach (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Social media w mediach (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Socjologia i psychologia konfliktu. Negocjacje i mediacje (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Socjologia i psychologia konfliktu. Negocjacje i mediacje (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 



 

 

Socjologia i społeczeństwa późnej nowoczesności (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest przybliżenie studentom specyfiki współczesnych społeczeństw - zarówno w wymiarze ich 
socjologicznego opisu, odwołującego się do rozmaitych ujęć "po-nowoczesności" (późna nowoczesność, 
płynna nowoczesność, refleksywna nowoczesność, druga nowoczesność itp.), jak i w odniesieniu do 
szczegółowych przemian rozmaitych instytucji społecznych (np. państwo, rodzina, praca) i kategorii 
socjologicznych (tożsamość, komunikacja, konsumpcja, style życia itp.), specyficznych dla społeczeństw 
początku XXI wieku. Omawiane zagadnienia, ustanawiając szerszy kontekst podejmowanych przez 
studentów studiów w ramach specjalizacji, mają także wspomóc zrozumienie ich związków z przemianami 
współczesności, wyposażyć studentów w narzędzia ich socjologicznej analizy, uruchomić socjologiczną 
wyobraźnie oraz krytyczną refleksję. 
 

 

Socjologia i społeczeństwa późnej nowoczesności (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest przybliżenie studentom specyfiki współczesnych społeczeństw - zarówno w wymiarze ich 
socjologicznego opisu, odwołującego się do rozmaitych ujęć "po-nowoczesności" (późna nowoczesność, 
płynna nowoczesność, refleksywna nowoczesność, druga nowoczesność itp.), jak i w odniesieniu do 
szczegółowych przemian rozmaitych instytucji społecznych (np. państwo, rodzina, praca) i kategorii 
socjologicznych (tożsamość, komunikacja, konsumpcja, style życia itp.), specyficznych dla społeczeństw 



początku XXI wieku. Omawiane zagadnienia, ustanawiając szerszy kontekst podejmowanych przez 
studentów studiów w ramach specjalizacji, mają także wspomóc zrozumienie ich związków z przemianami 
współczesności, wyposażyć studentów w narzędzia ich socjologicznej analizy, uruchomić socjologiczną 
wyobraźnie oraz krytyczną refleksję. 
 

 

Socjologia kontroli i dewiacji społecznej (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Socjologia kontroli i dewiacji społecznej (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Socjologia kultury (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 



Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i kategoriami analitycznymi socjologii 
kultury. Szczególny nacisk będzie położony na rozumienie złożoności zjawisk kulturowych w dobie globalnych 
przemian, oraz na wykształcenie umiejętności stosowania analizy socjologicznej do ich opisu. W części 
dyskusyjnej wykładu przewidziane są krótkie referaty/prezentacje dotyczące problemów omawianych w 
lekturach. 
 

 

Socjologia kultury (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi teoriami i kategoriami analitycznymi socjologii 
kultury. Szczególny nacisk będzie położony na rozumienie złożoności zjawisk kulturowych w dobie globalnych 
przemian, oraz na wykształcenie umiejętności stosowania analizy socjologicznej do ich opisu. W części 
dyskusyjnej wykładu przewidziane są krótkie referaty/prezentacje dotyczące problemów omawianych w 
lekturach. 
 

 

Socjologia organizacji i zarządzania (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Socjologia organizacji i zarządzania (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Socjologiczne i kryminalistyczne aspekty prawa gospodarczego 

(ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Socjologiczne i kryminalistyczne aspekty prawa gospodarczego 

(NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Społeczeństwo - gospodarka - globalizacja (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Społeczeństwo - gospodarka - globalizacja (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Społeczeństwo sieci (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przybliżenie problematyki przemian współczesnego społeczenstwa polskiego i 
globalnego w kontekście teorii najwybitniejszych socjologów. Zaczynamy od omówienia teorii 
socjologicznych opisujących przemiany społeczeństw w ostatnich latach XX wieku (Giddens, Bauman, Beck, 
Wallerstein. Najważniejszą teorią omawianą w trakcie kursu jest teoria społeczeństwa sieciowego Manuella 
Castellsa. Duże znaczenie ma również możliwość przedyskutowania wniosków płynących z tekstów 
hiszpańskiego socjologa w kontekście danych (badań, raportów strategicznych) odnoszących się aktualnej 
sytuacji polskiego społeczeństwa i gospodarki. 
 

 

Społeczeństwo sieci (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 



Celem przedmiotu jest przybliżenie problematyki przemian współczesnego społeczenstwa polskiego i 
globalnego w kontekście teorii najwybitniejszych socjologów. Zaczynamy od omówienia teorii 
socjologicznych opisujących przemiany społeczeństw w ostatnich latach XX wieku (Giddens, Bauman, Beck, 
Wallerstein. Najważniejszą teorią omawianą w trakcie kursu jest teoria społeczeństwa sieciowego Manuella 
Castellsa. Duże znaczenie ma również możliwość przedyskutowania wniosków płynących z tekstów 
hiszpańskiego socjologa w kontekście danych (badań, raportów strategicznych) odnoszących się aktualnej 
sytuacji polskiego społeczeństwa i gospodarki. 
 

 

Społeczne konsekwencje działania podmiotów rynku 

finansowego (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Społeczne konsekwencje działania podmiotów rynku 

finansowego (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 



 

Społeczne konsekwencje ustawodawstwa UE chroniącego 

interesy gospodarcze (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Społeczne konsekwencje ustawodawstwa UE chroniącego 

interesy gospodarcze (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Sprawozdawczość sądowa, dziennikarstwo śledcze (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 



Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Statystyka (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Cele: Przećwiczenie podstawowych sprawności w dziedzinie opisu dużych zbiorów danych i czytania 
wykresów rozkładu zmiennej losowej. 
Obliczanie dla nich najważniejszych parametrów. 
Obliczanie korelacji i sporządzanie wykresów zależności dwóch zmiennych. 
Przedyskutowanie kwestii właściwego doboru próby, estymacji parametrów populacji na podstawie danych 
próby oraz kwestii doboru testu w zależności od skali pomiarowej i pytań, na które test ma odpowiedzieć. 
Praktyczne przećwiczenie testowania hipotez za pomocą testów dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym, w 
szczególności: 
przećwiczenie najprostszych testów parametrycznych dla średniej i wariancji; 
przećwiczenie najprostszych testów nieparametrycznych dla tablic zależności i dla rozkładu liczebności. 
Treści obejmują: Obliczanie parametrów dla zbiorów danych, dla zmiennych losowych i estymatorów tych 
parametrów na podstawie próby. W tym, obliczanie podstawowych miar tendencji centralnej, rozrzutu 
(głównie wariancja i odchylenie standardowe), asymetrii i odstępstw od rozkładu normalnego oraz 
elementy statystyki opisowej dwóch zmiennych; następnie - elementy teorii i praktyki estymacji, problemy 
i błędy doboru próby, najprostsze z używanych testów. 
 

 

Statystyka (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Cele: Przećwiczenie podstawowych sprawności w dziedzinie opisu dużych zbiorów danych i czytania 
wykresów rozkładu zmiennej losowej. 
Obliczanie dla nich najważniejszych parametrów. 
Obliczanie korelacji i sporządzanie wykresów zależności dwóch zmiennych. 
Przedyskutowanie kwestii właściwego doboru próby, estymacji parametrów populacji na podstawie danych 
próby oraz kwestii doboru testu w zależności od skali pomiarowej i pytań, na które test ma odpowiedzieć. 
Praktyczne przećwiczenie testowania hipotez za pomocą testów dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym, w 
szczególności: 
przećwiczenie najprostszych testów parametrycznych dla średniej i wariancji; 
przećwiczenie najprostszych testów nieparametrycznych dla tablic zależności i dla rozkładu liczebności. 
Treści obejmują: Obliczanie parametrów dla zbiorów danych, dla zmiennych losowych i estymatorów tych 
parametrów na podstawie próby. W tym, obliczanie podstawowych miar tendencji centralnej, rozrzutu 
(głównie wariancja i odchylenie standardowe), asymetrii i odstępstw od rozkładu normalnego oraz 
elementy statystyki opisowej dwóch zmiennych; następnie - elementy teorii i praktyki estymacji, problemy 
i błędy doboru próby, najprostsze z używanych testów. 
 

 

Statystyka dla socjologów (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 1. przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień statystyki 
opisowej 2. zapoznanie studentów z podstawowymi technikami statystycznej analizy danych oraz 
interpretacją ich wyników 3. opanowanie przez posługiwania się miarami statystycznymi oraz poprawnej ich 
interpretacji. W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia związane z rozkładami jednej i wielu zmiennych, 
pozycyjnymi i średnimi parametrami rozkładu jednej zmiennej, miarami dyspersji rozkładu, miarami siły 
związku między zmiennymi opartymi na regresji I i II rodzaju, analizą regresji liniowej, standaryzacją oraz 



błędami opisu, agregacją i dekompozycją. Zajęcia kładą nacisk na zrozumienie omawianych miar 
statystycznych i umiejętność ich interpretacji. 
 

 

Statystyka dla socjologów (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 1. przekazanie studentom wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień statystyki 
opisowej 2. zapoznanie studentów z podstawowymi technikami statystycznej analizy danych oraz 
interpretacją ich wyników 3. opanowanie przez posługiwania się miarami statystycznymi oraz poprawnej ich 
interpretacji. W trakcie zajęć studenci poznają zagadnienia związane z rozkładami jednej i wielu zmiennych, 
pozycyjnymi i średnimi parametrami rozkładu jednej zmiennej, miarami dyspersji rozkładu, miarami siły 
związku między zmiennymi opartymi na regresji I i II rodzaju, analizą regresji liniowej, standaryzacją oraz 
błędami opisu, agregacją i dekompozycją. Zajęcia kładą nacisk na zrozumienie omawianych miar 
statystycznych i umiejętność ich interpretacji. 
 

 

Storytelling a budowanie marki (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Żyjemy otoczeni opowieściami. Słowa słuchanej w radio piosenki to opowieść, zazwyczaj o nieszczęśliwej 
miłości. Czytana właśnie przez nas książka to też opowieść. Tak samo jak film, który oglądamy. Żyjemy tak 
głęboko zanurzeni w opowieściach, że często prawie nie zwracamy na nie uwagi.  



Nawet gdy wracamy wieczorem do domu i siadamy przy rodzinnym stole, to od naszych bliskich oczekujemy 
opowieści. Bo jak wytłumaczyć proste pytanie – jak minął Ci dzień, jak nie ciekawością i chęcią wysłuchania 
historii?  
Jak tworzyć opowieści? Co jest w nich ważne? Co musi posiadać dobra narracja? Czy są jakieś reguły jakimi 
się rządzi? 
Dlaczego opowieści są tak ważne?  
Zapraszam na praktyczny i warsztatowy kurs „storytelling a budowanie marki“, który uwrażliwi nas na moc i 
piękno opowieści oraz nauczy je wyszukać, gromadzić, tworzyć i puszczać w obieg.  
 
Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę o tym, jak budować opowieść dla marek komercyjnych/ marek miejsc 
i również swoich marek osobistych oraz zapoznają się z efektywnymi sposobami wyszukiwania elementów, 
które pomogą im tworzyć takie opowieści. Celem przedmiotu jest praktyczne nauczenie studentów sztuki 
tworzenia opowieści oraz przećwiczenie z nimi różnych sposobów jej wykorzystania. 
 

 

Storytelling a budowanie marki (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Żyjemy otoczeni opowieściami. Słowa słuchanej w radio piosenki to opowieść, zazwyczaj o nieszczęśliwej 
miłości. Czytana właśnie przez nas książka to też opowieść. Tak samo jak film, który oglądamy. Żyjemy tak 
głęboko zanurzeni w opowieściach, że często prawie nie zwracamy na nie uwagi.  
Nawet gdy wracamy wieczorem do domu i siadamy przy rodzinnym stole, to od naszych bliskich oczekujemy 
opowieści. Bo jak wytłumaczyć proste pytanie – jak minął Ci dzień, jak nie ciekawością i chęcią wysłuchania 
historii?  
Jak tworzyć opowieści? Co jest w nich ważne? Co musi posiadać dobra narracja? Czy są jakieś reguły jakimi 
się rządzi? 
Dlaczego opowieści są tak ważne?  
Zapraszam na praktyczny i warsztatowy kurs „storytelling a budowanie marki“, który uwrażliwi nas na moc i 
piękno opowieści oraz nauczy je wyszukać, gromadzić, tworzyć i puszczać w obieg.  
 
Podczas zajęć studenci zdobędą wiedzę o tym, jak budować opowieść dla marek komercyjnych/ marek miejsc 
i również swoich marek osobistych oraz zapoznają się z efektywnymi sposobami wyszukiwania elementów, 
które pomogą im tworzyć takie opowieści. Celem przedmiotu jest praktyczne nauczenie studentów sztuki 
tworzenia opowieści oraz przećwiczenie z nimi różnych sposobów jej wykorzystania. 
 

 

Storytelling a budowanie marki (ST) 



 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Stosunki gospodarcze Polska-Azja (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Strategia marki (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z procesem budowania marki, możliwość przedyskutowania 
kwestii związanych ze sposobami jej budowania oraz promowania. Przybliżenie problematyki analizy 
strategicznej, w tym odróżnienie strategii biznesowej od strategii marketingowej. Opanowanie przez 
Studentów pojęć istotnych z punktu widzenia komunikacji marki i brandingu. Omówienie rodzajów 
architektury marki, analiza różnych powodów jej powstania oraz modyfikacji. Możliwość przedyskutowania 
doboru strategii marki do architektury danej marki. Zapoznanie Studentów z etapami analizy strategicznej w 
procesie budowania marki: analizy sytuacji wyjściowej, analizy konkurencji, analizy grupy docelowej i rynku. 
Możliwość przećwiczenia procesu budowania marki (zdefiniowania jej tożsamości, esencji, wartości, 
pozycjonowania). 
 

 

Strategia marki (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z procesem budowania marki, możliwość przedyskutowania 
kwestii związanych ze sposobami jej budowania oraz promowania. Przybliżenie problematyki analizy 
strategicznej, w tym odróżnienie strategii biznesowej od strategii marketingowej. Opanowanie przez 



Studentów pojęć istotnych z punktu widzenia komunikacji marki i brandingu. Omówienie rodzajów 
architektury marki, analiza różnych powodów jej powstania oraz modyfikacji. Możliwość przedyskutowania 
doboru strategii marki do architektury danej marki. Zapoznanie Studentów z etapami analizy strategicznej w 
procesie budowania marki: analizy sytuacji wyjściowej, analizy konkurencji, analizy grupy docelowej i rynku. 
Możliwość przećwiczenia procesu budowania marki (zdefiniowania jej tożsamości, esencji, wartości, 
pozycjonowania). 
 

 

Strategie marketingowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Strategie marketingowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Strategie polityczne w wielobiegunowym świecie (ST) 

 



Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Strategie polityczne w wielobiegunowym świecie (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Struktury sieciowe jako podstawa nowego paradygmatu 

bezpieczeństwa (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 



 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Struktury sieciowe jako podstawa nowego paradygmatu 

bezpieczeństwa (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Struktury społeczne: mega-, makro-, mezo- (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest: zapoznanie studentów z podstawowymi socjologicznymi zagadnieniami z zakresu dużych 
struktur społecznych i współczesnej makrosocjologii, nauczenie uczestników zajęć czytania tekstów 
naukowych ze zrozumieniem wynikającym z efektywnego odnoszenia treści lektur do koncepcji i modeli 
socjologicznych oraz krytyczne omawianie i dyskutowanie teorii socjologicznych. Szczególna uwaga 
poświęcona zostanie makrostrukturalnemu zróżnicowaniu społeczeństwa – klasom i instytucjom 
społecznym ujmowanym w perspektywie nierówności społecznej i współczesnym zjawiskom o charakterze 
globalnym. Na zajęciach omawiane problemy będą odnoszone do kontekstu polskiego w okresie 
transformacji i po transformacji. 



 

 

Struktury społeczne: mega-, makro-, mezo- (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest: zapoznanie studentów z podstawowymi socjologicznymi zagadnieniami z zakresu dużych 
struktur społecznych i współczesnej makrosocjologii, nauczenie uczestników zajęć czytania tekstów 
naukowych ze zrozumieniem wynikającym z efektywnego odnoszenia treści lektur do koncepcji i modeli 
socjologicznych oraz krytyczne omawianie i dyskutowanie teorii socjologicznych. Szczególna uwaga 
poświęcona zostanie makrostrukturalnemu zróżnicowaniu społeczeństwa – klasom i instytucjom 
społecznym ujmowanym w perspektywie nierówności społecznej i współczesnym zjawiskom o charakterze 
globalnym. Na zajęciach omawiane problemy będą odnoszone do kontekstu polskiego w okresie 
transformacji i po transformacji. 
. 

 

 

Studia strategiczne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
A. Przekazanie wiedzy o najnowszych trendach w sztuce wojennej, niezbędnej do zrozumienia procesów 
politycznych i relacji zachodzących między poszczególnymi państwami. Przekazanie studentom 
zaawansowanej wiedzy o możliwościach i ograniczeniach użycia oraz realizacji celów politycznych przy 
użyciu siły militarnej. Prezentacja przedmiotu będzie poparta 
B. Zapoznanie studentów z przykładami z rzeczywistych konfliktów zbrojnych z czasów współczesnych. 



C. Przybliżenie problematyki związanej ze specyfiką użycia siły w stosunkach międzynarodowych. 
D. opanowanie przez studentów umiejętności interpretacji rozwoju sytuacji w czasie przed, w trakcie i po 
zakończeniu konfliktu zbrojnego. 
E. możliwość przedyskutowania kwestii związanych z doświadczeniami ze współczesnych konfliktów 
zbrojnych i ich rezultatów. 
F. nauczenie studentów prognozowanie rozwoju sytuacji międzynarodowej w różnych wariantach rozwoju 
konfliktów. 
G. przećwiczenie ze studentami planowania różnych opcji rozwiązań strategicznych w zakresie 
bezpieczeństwa państwa. 
H. umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. 
I. systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu strategii militarnej. 
 

 

Studia strategiczne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
A. Przekazanie wiedzy o najnowszych trendach w sztuce wojennej, niezbędnej do zrozumienia procesów 
politycznych i relacji zachodzących między poszczególnymi państwami. Przekazanie studentom 
zaawansowanej wiedzy o możliwościach i ograniczeniach użycia oraz realizacji celów politycznych przy 
użyciu siły militarnej. Prezentacja przedmiotu będzie poparta 
B. Zapoznanie studentów z przykładami z rzeczywistych konfliktów zbrojnych z czasów współczesnych. 
C. Przybliżenie problematyki związanej ze specyfiką użycia siły w stosunkach międzynarodowych. 
D. opanowanie przez studentów umiejętności interpretacji rozwoju sytuacji w czasie przed, w trakcie i po 
zakończeniu konfliktu zbrojnego. 
E. możliwość przedyskutowania kwestii związanych z doświadczeniami ze współczesnych konfliktów 
zbrojnych i ich rezultatów. 
F. nauczenie studentów prognozowanie rozwoju sytuacji międzynarodowej w różnych wariantach rozwoju 
konfliktów. 
G. przećwiczenie ze studentami planowania różnych opcji rozwiązań strategicznych w zakresie 
bezpieczeństwa państwa. 
H. umożliwienia spotkania z praktykami w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. 
I. systematyczny wykład najważniejszych teorii z zakresu strategii militarnej. 
 

 

Systemy zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Systemy zabezpieczeń pomieszczeń i urządzeń (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Sztuka i nauka (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Sztuka wystąpień i mówienia publicznego (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Śledztwa internetowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Środowisko programistyczne JAVA (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 



Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Środowisko programistyczne R (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Środowisko programistyczne R (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Światowy ład korporacyjny (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
1. Pojęcie ładu korporacyjnego - jego teoretyczne i praktyczne aspekty oraz znaczenie. 
2. Analiza prawnych i ekonomicznych relacji, w których centrum znajduje się spółka kapitałowa, z 
naciskiem na publiczną spółkę akcyjną. 
3. Polski model ładu korporacyjnego. Uwarunkowania, cechy specyficzne i problemy praktyczne 
funkcjonowania polskiego modelu. Analiza rozwiązań legislacyjnych zawartych w polskim prawie oraz tzw. 
kodeksach dobrych praktyk w odniesieniu do praw akcjonariuszy i wzajemnych relacji między organami 
spółek w ujęciu komparatystycznym oraz na tle prawa europejskiego. 
4. Międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego oraz modele funkcjonujące w innych krajach. 
5. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. Cel i interes korporacji. Interes 
korporacji a interes akcjonariuszy i innych grup udziałowych korporacji. 
6. Właściwy dobór mechanizmów prawnych i ekonomicznych wpływających na efektywność 
funkcjonowania korporacji publicznych oraz określenie zasad podejmowania w nich decyzji. 
7. Środowisko w jakim funkcjonuje współczesna korporacja: 
a) Globalizacja i korporacje ponadnarodowe 
b) Integracja europejska 
c) Światowe regulacje handlu, ich liberalizacja i znoszenie barier celnych. Regionalne organizacje 
gospodarcze i handlowe 
d) Demokracje 
e) Rynki finansowe 
f) Wojny handlowe 
g) Prawo pracy 
h) Ochrona środowiska 
i) Nowe technologie i internet 
7. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje. 
8. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego. 
 

 

Światowy ład korporacyjny (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
1. Pojęcie ładu korporacyjnego - jego teoretyczne i praktyczne aspekty oraz znaczenie. 
2. Analiza prawnych i ekonomicznych relacji, w których centrum znajduje się spółka kapitałowa, z 
naciskiem na publiczną spółkę akcyjną. 
3. Polski model ładu korporacyjnego. Uwarunkowania, cechy specyficzne i problemy praktyczne 
funkcjonowania polskiego modelu. Analiza rozwiązań legislacyjnych zawartych w polskim prawie oraz tzw. 
kodeksach dobrych praktyk w odniesieniu do praw akcjonariuszy i wzajemnych relacji między organami 
spółek w ujęciu komparatystycznym oraz na tle prawa europejskiego. 
4. Międzynarodowe standardy ładu korporacyjnego oraz modele funkcjonujące w innych krajach. 
5. Rozdzielenie własności i kontroli jako cecha współczesnej korporacji. Cel i interes korporacji. Interes 
korporacji a interes akcjonariuszy i innych grup udziałowych korporacji. 
6. Właściwy dobór mechanizmów prawnych i ekonomicznych wpływających na efektywność 
funkcjonowania korporacji publicznych oraz określenie zasad podejmowania w nich decyzji. 
7. Środowisko w jakim funkcjonuje współczesna korporacja: 
a) Globalizacja i korporacje ponadnarodowe 
b) Integracja europejska 
c) Światowe regulacje handlu, ich liberalizacja i znoszenie barier celnych. Regionalne organizacje 
gospodarcze i handlowe 
d) Demokracje 
e) Rynki finansowe 
f) Wojny handlowe 
g) Prawo pracy 
h) Ochrona środowiska 
i) Nowe technologie i internet 
7. Teorie ładu korporacyjnego i ich praktyczne implikacje. 
8. Współczesne praktyczne problemy ładu korporacyjnego. 
 

 

Teatr CC (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 



Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Techniki badań ilościowych i jakościowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o: 1. projektowaniu i realizacji badania socjologicznego; 2. 
ilościowych i jakościowych technikach gromadzenia danych; 3. jakościowych i ilościowych technikach analizy 
treści; 4. wymaganiach etycznych podczas realizacji badań socjologicznych. 
Po zakończeniu kursu student: • ma wiedzę o różnych wariantach badań ilościowych i jakościowych w 
socjologii, potrafi wskazać istotne różnice między nimi i podać uzasadnienie dla korzystania z różnych metod 
w zależności od rozważanego problemu badawczego • zna różne schematy doboru próby w badaniach 
ilościowych i jakościowych, losowe i nielosowe i potrafi ocenić, jaki schemat jest najlepiej dopasowany do 
danego problemu badawczego oraz ograniczeń logistycznych i finansowych • wie, jakie są źródła 
"zniekształceń" wyników w badaniach społecznych i jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć się przed 
tymi zniekształceniami • potrafi samodzielnie układać pytania kwestionariuszowe, przygotować dyspozycje 
do wywiadu oraz korygować błędy w dostępnych kwestionariuszach/scenariuszach • potrafi prawidłowo 
określić i uzasadnić kwerendę i dobór celowy przypadków do analizy jakościowej • potrafi podjąć 
kompetentną i krytyczną dyskusję z publikacjami prasowymi opartymi na wynikach badań społecznych, w 
szczególności potrafi wskazywać nieścisłości i błędy w obiegowych interpretacjach badań. 
 

 

Techniki badań ilościowych i jakościowych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 



Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o: 1. projektowaniu i realizacji badania socjologicznego; 2. 
ilościowych i jakościowych technikach gromadzenia danych; 3. jakościowych i ilościowych technikach analizy 
treści; 4. wymaganiach etycznych podczas realizacji badań socjologicznych. 
Po zakończeniu kursu student: • ma wiedzę o różnych wariantach badań ilościowych i jakościowych w 
socjologii, potrafi wskazać istotne różnice między nimi i podać uzasadnienie dla korzystania z różnych metod 
w zależności od rozważanego problemu badawczego • zna różne schematy doboru próby w badaniach 
ilościowych i jakościowych, losowe i nielosowe i potrafi ocenić, jaki schemat jest najlepiej dopasowany do 
danego problemu badawczego oraz ograniczeń logistycznych i finansowych • wie, jakie są źródła 
"zniekształceń" wyników w badaniach społecznych i jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć się przed 
tymi zniekształceniami • potrafi samodzielnie układać pytania kwestionariuszowe, przygotować dyspozycje 
do wywiadu oraz korygować błędy w dostępnych kwestionariuszach/scenariuszach • potrafi prawidłowo 
określić i uzasadnić kwerendę i dobór celowy przypadków do analizy jakościowej • potrafi podjąć 
kompetentną i krytyczną dyskusję z publikacjami prasowymi opartymi na wynikach badań społecznych, w 
szczególności potrafi wskazywać nieścisłości i błędy w obiegowych interpretacjach badań. 
 

 

Techniki wyobraźni (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Teorie socjologiczne - ćwiczenia (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 



Celem zajęć jest zrozumienie istoty i znaczenia teorii socjologicznych w wyjaśnianiu zjawisk i zmian 
społecznych. W ramach zajęć przedstawione zostaną dominujące teorie socjologiczne, ich geneza i wpływ na 
kształtowanie się współczesnej refleksji socjologicznej. Istotną częścią zajęć będzie ukazanie wykorzystania 
założeń teoretycznych i wynikających z nich metod badawczych, przez poszczególne dyscypliny socjologii, w 
tym przede wszystkim przez socjologię problemów społecznych. Zajęcia będą okazją do prezentacji 
wybranych wyników polskich i międzynarodowych badań i analiz realizowanych w ramach głównych 
paradygmatów interpretowania zjawisk społecznych. 
Zajęcia służyć będą także nabyciu umiejętności wykorzystywania teorii socjologicznych do wyjaśniania 
zjawisk społecznych, w tym przede wszystkim do interpretowania procesów powstawania, rozwoju i 
rozwiązywania problemów społecznych. Szczególne znaczenie przywiązywane będzie do nabycia 
umiejętności krytycznej analizy problemów społecznych, ich przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji dla życia 
społecznego. W ramach zajęć przewiduje się wykorzystanie zarówno publikacji naukowych, raportów 
eksperckich, a także przykładów debat publicznych czy dyskusji prowadzonych w mediach, w tym mediach 
społecznościowych. 
 

 

Teorie socjologiczne - ćwiczenia (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest zrozumienie istoty i znaczenia teorii socjologicznych w wyjaśnianiu zjawisk i zmian 
społecznych. W ramach zajęć przedstawione zostaną dominujące teorie socjologiczne, ich geneza i wpływ na 
kształtowanie się współczesnej refleksji socjologicznej. Istotną częścią zajęć będzie ukazanie wykorzystania 
założeń teoretycznych i wynikających z nich metod badawczych, przez poszczególne dyscypliny socjologii, w 
tym przede wszystkim przez socjologię problemów społecznych. Zajęcia będą okazją do prezentacji 
wybranych wyników polskich i międzynarodowych badań i analiz realizowanych w ramach głównych 
paradygmatów interpretowania zjawisk społecznych. 
Zajęcia służyć będą także nabyciu umiejętności wykorzystywania teorii socjologicznych do wyjaśniania 
zjawisk społecznych, w tym przede wszystkim do interpretowania procesów powstawania, rozwoju i 
rozwiązywania problemów społecznych. Szczególne znaczenie przywiązywane będzie do nabycia 
umiejętności krytycznej analizy problemów społecznych, ich przyczyn, uwarunkowań i konsekwencji dla życia 
społecznego. W ramach zajęć przewiduje się wykorzystanie zarówno publikacji naukowych, raportów 
eksperckich, a także przykładów debat publicznych czy dyskusji prowadzonych w mediach, w tym mediach 
społecznościowych. 
 

 

Teorie socjologiczne - główne paradygmaty (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest zrozumienie istoty i znaczenia teorii socjologicznych w wyjaśnianiu zjawisk i zmian 
społecznych. W ramach zajęć przedstawione zostaną dominujące teorie socjologiczne, ich geneza i wpływ na 
kształtowanie się współczesnej refleksji socjologicznej. Istotną częścią zajęć będzie ukazanie wykorzystania 
założeń teoretycznych i wynikających z nich metod badawczych, przez poszczególne dyscypliny socjologii, w 
tym przede wszystkim przez socjologię problemów społecznych. Zajęcia będą okazją do prezentacji 
wybranych wyników polskich i międzynarodowych badań i analiz realizowanych w ramach głównych 
paradygmatów interpretowania zjawisk społecznych. 
 

 

Teorie socjologiczne - główne paradygmaty (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest zrozumienie istoty i znaczenia teorii socjologicznych w wyjaśnianiu zjawisk i zmian 
społecznych. W ramach zajęć przedstawione zostaną dominujące teorie socjologiczne, ich geneza i wpływ na 
kształtowanie się współczesnej refleksji socjologicznej. Istotną częścią zajęć będzie ukazanie wykorzystania 
założeń teoretycznych i wynikających z nich metod badawczych, przez poszczególne dyscypliny socjologii, w 
tym przede wszystkim przez socjologię problemów społecznych. Zajęcia będą okazją do prezentacji 
wybranych wyników polskich i międzynarodowych badań i analiz realizowanych w ramach głównych 
paradygmatów interpretowania zjawisk społecznych. 
 

 

Teorie stosunków międzynarodowych (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Treści przedmiotu odnoszą się do podstawowego zakresu wiedzy na kierunku stosunki międzynarodowe. 
Studenci poznają główne teorie stosunków międzynarodowych, ich założenia, autorów, debaty oraz 
scenariusze nowego ładu międzynarodowego. Teoretyczny aspekt wiedzy o stosunkach międzynarodowych 
wzbogacany jest analizowaniem konkretnych wydarzeń międzynarodowych. Podczas zajęć inicjowane są 
dyskusje, podczas których studenci mogą wykorzystać uzyskaną wiedzę, np. w formie uzasadnienia takiej czy 
innej teorii. Studenci mają także obowiązek przygotowania własnej wypowiedzi na zajęciach, co powinno 
wzmocnić ich zdolności komunikowania i prowadzenia dyskusji na tematy międzynarodowe. 
 

 

Teorie stosunków międzynarodowych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Treści przedmiotu odnoszą się do podstawowego zakresu wiedzy na kierunku stosunki międzynarodowe. 
Studenci poznają główne teorie stosunków międzynarodowych, ich założenia, autorów, debaty oraz 
scenariusze nowego ładu międzynarodowego. Teoretyczny aspekt wiedzy o stosunkach międzynarodowych 
wzbogacany jest analizowaniem konkretnych wydarzeń międzynarodowych. Podczas zajęć inicjowane są 
dyskusje, podczas których studenci mogą wykorzystać uzyskaną wiedzę, np. w formie uzasadnienia takiej czy 
innej teorii. Studenci mają także obowiązek przygotowania własnej wypowiedzi na zajęciach, co powinno 
wzmocnić ich zdolności komunikowania i prowadzenia dyskusji na tematy międzynarodowe. 
 

 

Terror bombowy - charakterystyka i przeciwdziałanie (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Terror bombowy - charakterystyka i przeciwdziałanie (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Terror kryminalny - aspekty prawne i kryminologiczne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Terror kryminalny - aspekty prawne i kryminologiczne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Terroryzm i inne zagrożenia bezpieczeństwa (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Transakcje międzynarodowe i globalne łańcuchy dostaw (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Transakcje międzynarodowe i globalne łańcuchy dostaw (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Trening kreatywności (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

 



Tworzenie i obsługa witryny internetowej, sklepu 

internetowego oraz bloga w oparciu o technologię Wordpress 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Tworzenie i obsługa witryny internetowej, sklepu 

internetowego, oraz bloga w oparciu o technologię Wordpress 

(ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Umysł, mózg, świadomość i ciało (ST) 



 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Unia Europejska we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest przedstawienie sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych. 
Przynajmniej od 1990 roku i przełomu, który dokonał się wtedy w Europie, integracja europejska coraz 
mocniej zwraca się w kierunku budowania pozycji UE jako aktora polityki międzynarodowej. Ambicją, 
wyrażaną w traktatach oraz konkretnych politykach, jest by UE mogła odgrywać rolę globalnego gracza w 
świecie. Czy to jest w ogóle możliwe? Jakimi realnymi środkami dysponuje UE, aby taki cel osiągnąć? 
Będziemy zastanawiać się, jak dalece stosunku międzynarodowe w świecie zmieniły się na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci. Odpowiemy także na pytanie, jak UE próbuje dostosować się do tych zmian i czy jej 
się to udaje. Spróbujemy także określić dokładniej granice możliwości prowadzenia przez UE polityki 
międzynarodowej. Tą granicą nie są tylko interesy i ambicje poszczególnych państw członkowskich, ale także 
opinia publiczna, społeczeństwa demokratyczne, zewnętrzna konkurencja pozaeuropejskich sił. 
Przeanalizujemy także różne udane i nieudane próby oddziaływania UE na przestrzeń międzynarodową, tą z 
którą Unia bezpośrednio sąsiaduje oraz tą o charakterze globalnym. 
 

 



Unia Europejska we współczesnych stosunkach 

międzynarodowych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest przedstawienie sposobu funkcjonowania Unii Europejskiej w relacjach międzynarodowych. 
Przynajmniej od 1990 roku i przełomu, który dokonał się wtedy w Europie, integracja europejska coraz 
mocniej zwraca się w kierunku budowania pozycji UE jako aktora polityki międzynarodowej. Ambicją, 
wyrażaną w traktatach oraz konkretnych politykach, jest by UE mogła odgrywać rolę globalnego gracza w 
świecie. Czy to jest w ogóle możliwe? Jakimi realnymi środkami dysponuje UE, aby taki cel osiągnąć? 
Będziemy zastanawiać się, jak dalece stosunku międzynarodowe w świecie zmieniły się na przestrzeni 
ostatnich dziesięcioleci. Odpowiemy także na pytanie, jak UE próbuje dostosować się do tych zmian i czy jej 
się to udaje. Spróbujemy także określić dokładniej granice możliwości prowadzenia przez UE polityki 
międzynarodowej. Tą granicą nie są tylko interesy i ambicje poszczególnych państw członkowskich, ale także 
opinia publiczna, społeczeństwa demokratyczne, zewnętrzna konkurencja pozaeuropejskich sił. 
Przeanalizujemy także różne udane i nieudane próby oddziaływania UE na przestrzeń międzynarodową, tą z 
którą Unia bezpośrednio sąsiaduje oraz tą o charakterze globalnym. 
 

 

Użycie siły w stosunkach międzynarodowych (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 



 

Użycie siły w stosunkach międzynarodowych (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

W poszukiwaniu „potwora Gender”. Analiza życia społecznego 

z perspektywy społecznych i kulturowych uwarunkowań płci 

(ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Walka informacyjna (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 



Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Walka informacyjna (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Walka o wizerunek w środowisku Internetu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 



 

Walka o wizerunek w środowisku Internetu (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat dziennikarski - informacja (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat dziennikarski - informacja (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat dziennikarski - podstawy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat dziennikarski - podstawy (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat dziennikarski - reportaż (ST) 

 



Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat dziennikarski - reportaż (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat fotograficzny (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 



Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat fotograficzny (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat pisania akademickiego (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat pisania akademickiego (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 



Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat radiowy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat radiowy (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat reklamy - formy drukowane (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat reklamy - formy drukowane (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat reklamy - radio (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat reklamy - radio (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat rozwiązywania konfliktów (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat rozwiązywania konfliktów (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 



Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat socjologa: sztuka pisania, dyskusji i wystąpień (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat socjologa: sztuka pisania, dyskusji i wystąpień (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Warsztat telewizyjny - obraz (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat telewizyjny - obraz (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat trenerski – techniki prowadzenia szkoleń (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztat z komunikowania - analiza i tworzenie komunikatów 

wrażliwych na kulturową różnorodność (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztaty dyplomatyczne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Cele przedmiotu są dwojakie. Pierwszym jest umocnienie wiedzy teoretycznej na temat instrumentów 
dyplomacji publicznej, jej ewolucji i zasad wizualizacji marki produktu oraz marki kraju, regionu i miasta , jak 
też budowania marki narodowej, regionu lub miasta, wykorzystania produktów regionalnych i tradycyjnych 
w budowaniu wizerunku. W słuchacze poznają techniki wykorzystywania stereotypów w polityce 
wizerunkowej oraz tendencyjnego etykietowania i złośliwej dyskredytacji oraz sposobów jej zwalczania. 
Zostaną im przedstawione metody oceny skuteczności działalności wizerunkowej. Poznają zasady 



sterowania społecznego i wykorzystywania go w DP. Akcent będzie położony na zapoznanie z najlepszymi 
metodami i dobrymi praktykami w tej dziedzinie stosowanymi w Polsce i za granicą. Poznają dobre praktyki 
w dziedzinie budowy horyzontu strategicznego, stosowania podejścia holistycznego, wykorzystywania marki 
produktów w budowaniu czy umacnianiu obrazu kraju. Zostaną zapoznani z najlepszymi praktykami w 
zakresie budowy wizerunku oraz marki takich miast , jak Warszawa, Paryż, Londyn i Singapur. Drugim celem 
jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności praktyczne dotyczące budowania i prowadzenia kampanii 
wizerunkowych, skutecznego komunikowania i komunikowania się w procesie dyplomatycznym , wizualizacji 
marki i produktów. Zostanie przedstawiony dorobek wzmacniania marki narodowej o nowe elementy, jego 
ewolucji oraz mechanizmu tak zwanej „ wartości dodanej” –to znaczy rozpoznawalności i wyjątkowego 
charakteru -stosowanego przez Polskę, państwa europejskie i azjatyckie. Omówione będą zasady budowania 
i wykorzystania logo kraju, regionu i miasta i oceniania ich skuteczności. 
Poznają też mechanizmy dyplomacji ekonomicznej oraz sportowej dla promocji kraju. Zostaną nauczeni 
stosowania metody tzw. drzewa problemowego dla identyfikacji głównych problemów polityki 
wizerunkowej oraz zasad wykorzystywania mediów w DP. Słuchacze opanują stosowanie metody SWOT i 
TWOS oraz identyfikacji i stosowania kryteriów (subiektywnych i obiektywnych) w ocenie działalności 
wizerunkowej oraz stosowanie ich w praktyce (na konkretnych przykładach). Będą też zapoznani z 
zagadnieniami auto i hetero stereotypów i sposobami wykorzystywania ich w DP. Poznają też koncepcję 
MINDWARE i jej używania w dialogu wielokulturowym oraz stosowania animacji, filmu, wydawnictw oraz 
instrumentów elektronicznych w polityce budowy obrazu kraju za granicą. Będą zapoznani ze sposobami 
wzajemnego postrzegania się przez społeczeństwo polskie i państw sąsiednich, np. w stosunkach polsko-
niemieckich i polsko-brytyjskich oraz państw Grupy Wyszehradzkiej. Poznają też praktyki wizerunkowe 
realizowane przez państwa azjatyckie, w tym Republiki Korei i Japonię, wykorzystywanie prezydencji Rady 
Unii Europejskiej w celach wizerunkowych oraz promocji Warszawy i Polski jako współorganizatora 
mistrzostw EURO 2012. Przedstawiona będzie analiza polityki wizerunkowej i budowy marki Warszawy na 
tle innych stolic europejskich. Poznają nowe formy prowadzenia polityki wizerunkowej, jak na przykład 
konkursy 7 cudów świata, cudów natury, wykorzystywania produktów tradycyjnych oraz regionalnych. 
Poznają zasady wykorzystywania dyplomacji sportowej dla kształtowania wizerunku państwa oraz na 
przekładzie Grecji odbudowywania zrujnowanego obrazu państwa i społeczeństwa. 
 

 

Warsztaty dyplomatyczne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Cele przedmiotu są dwojakie. Pierwszym jest umocnienie wiedzy teoretycznej na temat instrumentów 
dyplomacji publicznej, jej ewolucji i zasad wizualizacji marki produktu oraz marki kraju, regionu i miasta , jak 
też budowania marki narodowej, regionu lub miasta, wykorzystania produktów regionalnych i tradycyjnych 
w budowaniu wizerunku. W słuchacze poznają techniki wykorzystywania stereotypów w polityce 
wizerunkowej oraz tendencyjnego etykietowania i złośliwej dyskredytacji oraz sposobów jej zwalczania. 



Zostaną im przedstawione metody oceny skuteczności działalności wizerunkowej. Poznają zasady 
sterowania społecznego i wykorzystywania go w DP. Akcent będzie położony na zapoznanie z najlepszymi 
metodami i dobrymi praktykami w tej dziedzinie stosowanymi w Polsce i za granicą. Poznają dobre praktyki 
w dziedzinie budowy horyzontu strategicznego, stosowania podejścia holistycznego, wykorzystywania marki 
produktów w budowaniu czy umacnianiu obrazu kraju. Zostaną zapoznani z najlepszymi praktykami w 
zakresie budowy wizerunku oraz marki takich miast , jak Warszawa, Paryż, Londyn i Singapur. Drugim celem 
jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności praktyczne dotyczące budowania i prowadzenia kampanii 
wizerunkowych, skutecznego komunikowania i komunikowania się w procesie dyplomatycznym , wizualizacji 
marki i produktów. Zostanie przedstawiony dorobek wzmacniania marki narodowej o nowe elementy, jego 
ewolucji oraz mechanizmu tak zwanej „ wartości dodanej” –to znaczy rozpoznawalności i wyjątkowego 
charakteru -stosowanego przez Polskę, państwa europejskie i azjatyckie. Omówione będą zasady budowania 
i wykorzystania logo kraju, regionu i miasta i oceniania ich skuteczności. 
Poznają też mechanizmy dyplomacji ekonomicznej oraz sportowej dla promocji kraju. Zostaną nauczeni 
stosowania metody tzw. drzewa problemowego dla identyfikacji głównych problemów polityki 
wizerunkowej oraz zasad wykorzystywania mediów w DP. Słuchacze opanują stosowanie metody SWOT i 
TWOS oraz identyfikacji i stosowania kryteriów (subiektywnych i obiektywnych) w ocenie działalności 
wizerunkowej oraz stosowanie ich w praktyce (na konkretnych przykładach). Będą też zapoznani z 
zagadnieniami auto i hetero stereotypów i sposobami wykorzystywania ich w DP. Poznają też koncepcję 
MINDWARE i jej używania w dialogu wielokulturowym oraz stosowania animacji, filmu, wydawnictw oraz 
instrumentów elektronicznych w polityce budowy obrazu kraju za granicą. Będą zapoznani ze sposobami 
wzajemnego postrzegania się przez społeczeństwo polskie i państw sąsiednich, np. w stosunkach polsko-
niemieckich i polsko-brytyjskich oraz państw Grupy Wyszehradzkiej. Poznają też praktyki wizerunkowe 
realizowane przez państwa azjatyckie, w tym Republiki Korei i Japonię, wykorzystywanie prezydencji Rady 
Unii Europejskiej w celach wizerunkowych oraz promocji Warszawy i Polski jako współorganizatora 
mistrzostw EURO 2012. Przedstawiona będzie analiza polityki wizerunkowej i budowy marki Warszawy na 
tle innych stolic europejskich. Poznają nowe formy prowadzenia polityki wizerunkowej, jak na przykład 
konkursy 7 cudów świata, cudów natury, wykorzystywania produktów tradycyjnych oraz regionalnych. 
Poznają zasady wykorzystywania dyplomacji sportowej dla kształtowania wizerunku państwa oraz na 
przekładzie Grecji odbudowywania zrujnowanego obrazu państwa i społeczeństwa. 
 

 

Warsztaty reklamy - druk i radio (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Warsztaty reklamy - druk i radio (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztaty reklamy - telewizja (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Warsztaty reklamy - telewizja (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wdrożenie projektu, kontrola, system monitoringu (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wdrożenie projektu, kontrola, system monitoringu (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wielokulturowość w marketingu (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wielokulturowość w marketingu (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wiktymologia (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 



Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat pojęcia wiktymologii jako nauki, charakterystyki jej 
dziedzin i problematyki badawcze etapów jej rozwoju. Istotnym celem jest także zapoznanie słuchaczy z 
kluczowymi pojęcia, a także opisem najważniejszych typologii (ofiar, sytuacji kryzysowych i in.). Ważne 
będzie również opanowanie przez słuchaczy uwarunkowania adaptacji jednostki do sytuacji pokrzywdzenia 
oraz wyjaśnienie różnych strategii obrony przed stresem. Słuchacze powinni umieć posłużyć się wiedzą 
teoretyczną do analizy sytuacji trudnej, analizować jej uwarunkowania i przebieg i oceniać potencjalne skutki 
wpływu. 
 

 

Wiktymologia (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat pojęcia wiktymologii jako nauki, charakterystyki jej 
dziedzin i problematyki badawcze etapów jej rozwoju. Istotnym celem jest także zapoznanie słuchaczy z 
kluczowymi pojęcia, a także opisem najważniejszych typologii (ofiar, sytuacji kryzysowych i in.). Ważne 
będzie również opanowanie przez słuchaczy uwarunkowania adaptacji jednostki do sytuacji pokrzywdzenia 
oraz wyjaśnienie różnych strategii obrony przed stresem. Słuchacze powinni umieć posłużyć się wiedzą 
teoretyczną do analizy sytuacji trudnej, analizować jej uwarunkowania i przebieg i oceniać potencjalne skutki 
wpływu. 
 

 

Wizje przyszłości Europy (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 



Integracja europejska była projektem, który przez dekady wyznaczał drogę rozwoju Europy i był punktem 
odniesienia dla polityk rozwoju wielu europejskich państw i społeczeństw. Od dekady projekt ten znajduje 
się jednak w kryzysie, a wiara w jego znaczenie została mocno podkopana. Podczas zajęć będziemy chcieli 
zidentyfikować główne przyczyny kryzysów w Europie jako punkt wyjścia do dyskusji nad jej przyszłością. 
Zajmiemy się także stosunkiem opinii publicznej oraz elit w państwach UE do problemu dalszego rozwoju 
Europy oraz przeanalizujemy najnowsze projekty zmian i reform. Zajęcia będą obejmować nie tylko lekturę 
zadanych tekstów i ich omówienie. Istotnym elementem jest także praca wszystkich uczestników 
seminarium polegająca na przygotowaniu własnych prezentacji na kluczowe tematy. 
 

 

Wizje przyszłości Europy (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Integracja europejska była projektem, który przez dekady wyznaczał drogę rozwoju Europy i był punktem 
odniesienia dla polityk rozwoju wielu europejskich państw i społeczeństw. Od dekady projekt ten znajduje 
się jednak w kryzysie, a wiara w jego znaczenie została mocno podkopana. Podczas zajęć będziemy chcieli 
zidentyfikować główne przyczyny kryzysów w Europie jako punkt wyjścia do dyskusji nad jej przyszłością. 
Zajmiemy się także stosunkiem opinii publicznej oraz elit w państwach UE do problemu dalszego rozwoju 
Europy oraz przeanalizujemy najnowsze projekty zmian i reform. Zajęcia będą obejmować nie tylko lekturę 
zadanych tekstów i ich omówienie. Istotnym elementem jest także praca wszystkich uczestników 
seminarium polegająca na przygotowaniu własnych prezentacji na kluczowe tematy. 
 

 

Wprowadzenie do analizy Big Data (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do analizy Big Data (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do biznesu: podsatwy przedsiębiorczości i 

zarządzania (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do biznesu: podsatwy przedsiębiorczości i 

zarządzania (NST) 



 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do marketingu internetowego i E-commerce 

(ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do marketingu internetowego i E-commerce 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do mediów i komunikacji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Wprowadzenie do mediów i komunikacji to przedmiot dedykowany studentom zainteresowanym mediami, 
kanałami komunikacji oraz wpływem najnowszych technologii na porozumiewanie się i przepływ informacji. 
Narzędzia komunikacji stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, rośnie znaczenie i pozycja 
mediów. Jednocześnie wzrasta wpływ komunikacji i mediów na środowisko ekonomiczne, polityczne oraz 
społeczeństwo. 
Jesteśmy naocznymi świadkami rewolucji cyfrowej, która zagraża tradycyjnym mediom, takim jak radio, 
telewizja czy prasa. Zmiany postępują niezwykle szybko, co utrudnia próby określenia kształtu komunikacji i 
mediów w następnych dekadach XXI wieku. 
Wprowadzenie do mediów i komunikacji pozwala studentom rozwinąć ich wiedzę na temat technik 
komunikacji z otoczeniem. Przedmiot oparty jest na ćwiczeniach oraz analizie typu case study. Dzięki temu 
studenci mają szansę zdobyć praktyczne umiejętności, w szczególności umiejętności miękkie - tak bardzo 
poszukiwane w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. 
 

 

Wprowadzenie do mediów i komunikacji (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Wprowadzenie do mediów i komunikacji to przedmiot dedykowany studentom zainteresowanym mediami, 
kanałami komunikacji oraz wpływem najnowszych technologii na porozumiewanie się i przepływ informacji. 
Narzędzia komunikacji stają się coraz bardziej zaawansowane technologicznie, rośnie znaczenie i pozycja 
mediów. Jednocześnie wzrasta wpływ komunikacji i mediów na środowisko ekonomiczne, polityczne oraz 
społeczeństwo. 
Jesteśmy naocznymi świadkami rewolucji cyfrowej, która zagraża tradycyjnym mediom, takim jak radio, 
telewizja czy prasa. Zmiany postępują niezwykle szybko, co utrudnia próby określenia kształtu komunikacji i 
mediów w następnych dekadach XXI wieku. 
Wprowadzenie do mediów i komunikacji pozwala studentom rozwinąć ich wiedzę na temat technik 
komunikacji z otoczeniem. Przedmiot oparty jest na ćwiczeniach oraz analizie typu case study. Dzięki temu 
studenci mają szansę zdobyć praktyczne umiejętności, w szczególności umiejętności miękkie - tak bardzo 
poszukiwane w dzisiejszym zglobalizowanym świecie. 
 

 

Wprowadzenie do negocjacji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do negocjacji (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do sieci neuronowych i uczenia maszynowego 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do studiów azjatyckich - jak badać Azję w XXI 

wieku? (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 



Wprowadzenie do studiów azjatyckich - jak badać Azję w XXI 

wieku? (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do zarządzania procesami badawczymi (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wprowadzenie do zarządzania procesami badawczymi (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 



Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współczesna psychologia społeczna (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współczesna psychologia społeczna (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współczesne konflikty międzynarodowe (ST) 



 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest analiza najważniejszych konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych, które 
stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W toku zajęć przybliżone zostaną 
zarówno konflikty będące przedmiotem zainteresowania wspólnoty międzynarodowej i mediów, jak i 
konflikty rzadko goszczące na czołówkach serwisów informacyjnych - znajdujące się w "fazie uśpienia", takie 
jak Kaszmir czy wybrane obszary Afryki Zachodniej. Dla wskazania skali zagrożeń, w drugiej części zajęć 
przedstawione zostaną także potencjalne źródła zagrożeń i konfliktów zbrojnych, które mogą być w 
perspektywie dekady najważniejszymi źródłami destabilizacji i zagrożeń dla pokoju. W ramach zajęć studenci 
powinni pogłębić nie tylko swoją wiedzę, ale również rozwinąć umiejętności zbierania i analizowania 
materiałów źródłowych oraz przygotowywania prezentacji i obrony swojego punktu widzenia. 
 

 

Współczesne konflikty międzynarodowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest analiza najważniejszych konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych, które 
stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. W toku zajęć przybliżone zostaną 
zarówno konflikty będące przedmiotem zainteresowania wspólnoty międzynarodowej i mediów, jak i 
konflikty rzadko goszczące na czołówkach serwisów informacyjnych - znajdujące się w "fazie uśpienia", takie 
jak Kaszmir czy wybrane obszary Afryki Zachodniej. Dla wskazania skali zagrożeń, w drugiej części zajęć 
przedstawione zostaną także potencjalne źródła zagrożeń i konfliktów zbrojnych, które mogą być w 
perspektywie dekady najważniejszymi źródłami destabilizacji i zagrożeń dla pokoju. W ramach zajęć studenci 
powinni pogłębić nie tylko swoją wiedzę, ale również rozwinąć umiejętności zbierania i analizowania 
materiałów źródłowych oraz przygotowywania prezentacji i obrony swojego punktu widzenia. 
 

 



Współczesne problemy GRC (Governance Risk Complience) 

(ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współczesne problemy GRC (Governance Risk Complience) 

(NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współczesne przemiany struktury społecznej: stratyfikacja, 

style życia, konsumpcja (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współczesne przemiany struktury społecznej: stratyfikacja, 

style życia, konsumpcja (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współczesne społeczeństwo polskie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
W ciągu ostatnich 25 lat Polska przeszła istotne przemiany, które oddziaływały na wszystkie sfery życia 
polskiego społeczeństwa: publiczną, społeczną i prywatną. Polska gospodarka przeistoczyła się z centralnie 
planowanej na kapitalistyczną wprowadzając nową logikę działania i nowe zasady prowadzenia działalności 
gospodarczej. Nowego kursu wymagała także polityka międzynarodowa. Polskie społeczeństwo musiało 
nauczyć się funkcjonowania w systemie demokratycznym, kapitalistycznej gospodarce, globalnej kulturze 
oraz liberalizującym się społeczeństwie. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi aspektami 
zmian w sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej. Każdy wykład będzie wygłaszany przez eksperta w 
danym temacie, który przedstawi studentom wyniki najnowszych badań z danego obszaru. 
 

 

Współczesne społeczeństwo polskie (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
W ciągu ostatnich 25 lat Polska przeszła istotne przemiany, które oddziaływały na wszystkie sfery życia 
polskiego społeczeństwa: publiczną, społeczną i prywatną. Polska gospodarka przeistoczyła się z centralnie 
planowanej na kapitalistyczną wprowadzając nową logikę działania i nowe zasady prowadzenia działalności 
gospodarczej. Nowego kursu wymagała także polityka międzynarodowa. Polskie społeczeństwo musiało 
nauczyć się funkcjonowania w systemie demokratycznym, kapitalistycznej gospodarce, globalnej kulturze 
oraz liberalizującym się społeczeństwie. Celem wykładu jest zapoznanie studentów z głównymi aspektami 
zmian w sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej. Każdy wykład będzie wygłaszany przez eksperta w 
danym temacie, który przedstawi studentom wyniki najnowszych badań z danego obszaru. 
 

 

Współczesne stosunki międzynarodowe - teoria i praktyka (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 



 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
a. zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami współczesnych stosunków międzynarodowych 
jako dyscypliny akademickiej 
b. przybliżenie wybranych zagadnień w sposób pogłębiony 
c. praktyczne zastosowanie kategorii proponowanych w obrębie różnych paradygmatów stosunków 
międzynarodowych do analizy konkretnych zjawisk 
d. opanowanie przez studentów stosownego instrumentarium poznawczego, służącego do ujmowania 
różnych zjawisk 
e. możliwość przedyskutowania wybranych problemów w sposób uporządkowany i pogłębiony. 
Przedmiotem wykładu będą wybrane zagadnienia, rozpatrywane w kontekście postępującego procesu 
globalizacji, ścierania się paradygmatów i wzrastającej współzależności współczesnych stosunków 
międzynarodowych. 
 

 

Współczesne stosunki międzynarodowe - teoria i praktyka 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest: 
a. zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami współczesnych stosunków międzynarodowych 
jako dyscypliny akademickiej 
b. przybliżenie wybranych zagadnień w sposób pogłębiony 
c. praktyczne zastosowanie kategorii proponowanych w obrębie różnych paradygmatów stosunków 
międzynarodowych do analizy konkretnych zjawisk 
d. opanowanie przez studentów stosownego instrumentarium poznawczego, służącego do ujmowania 
różnych zjawisk 
e. możliwość przedyskutowania wybranych problemów w sposób uporządkowany i pogłębiony. 
Przedmiotem wykładu będą wybrane zagadnienia, rozpatrywane w kontekście postępującego procesu 
globalizacji, ścierania się paradygmatów i wzrastającej współzależności współczesnych stosunków 
międzynarodowych. 
 

 

Współczesne wyzwania wielokulturowości (ST) 



 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współczesne wyzwania wielokulturowości (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa 

międzynarodowego. Punkty zapalne i ujęcie funkcjonalne (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa 

międzynarodowego. Punkty zapalne i ujęcie funkcjonalne 

(NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Współpraca w grupie, konflikty i metody ich rozwiązywania 

(ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 



 

 

Współpraca w grupie, konflikty i metody ich rozwiązywania 

(NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wstęp do analizy informacji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wstęp do analizy informacji (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 



Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Wstęp do psychologii (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstaw wiedzy na temat głównych podejść teoretycznych 
i metod badawczych stosowanych w psychologii współczesnej oraz nabycie umiejętności zastosowania tej 
wiedzy do analizy zachowań konkretnych osób. Tematyka obejmuje 6 głównych perspektyw teoretycznych: 
biologiczną, psychodynamiczną, behawiorystyczną, poznawczą, humanistyczną i socjokulturową. W ramach 
każdej z perspektyw omawiane będą przykładowo specyficzne teorie. W drugiej części kursu studenci 
zdobędą podstawy wiedzy z psychologii ogólnej na temat charakteru procesów psychicznych, tj, 
spostrzeganie, pamięć, myślenie i podejmowanie decyzji, emocje i motywacja oraz nabędą umiejętność 
zastosowanie tej wiedzy do wyjaśniania i rozumienia problemów praktycznych, np. z zakresu terapii zburzeń 
psychicznych, wychowania, reklamy, polityki, itd. 
 

 

Wstęp do psychologii (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów podstaw wiedzy na temat głównych podejść teoretycznych 
i metod badawczych stosowanych w psychologii współczesnej oraz nabycie umiejętności zastosowania tej 
wiedzy do analizy zachowań konkretnych osób. Tematyka obejmuje 6 głównych perspektyw teoretycznych: 
biologiczną, psychodynamiczną, behawiorystyczną, poznawczą, humanistyczną i socjokulturową. W ramach 
każdej z perspektyw omawiane będą przykładowo specyficzne teorie. W drugiej części kursu studenci 
zdobędą podstawy wiedzy z psychologii ogólnej na temat charakteru procesów psychicznych, tj, 
spostrzeganie, pamięć, myślenie i podejmowanie decyzji, emocje i motywacja oraz nabędą umiejętność 
zastosowanie tej wiedzy do wyjaśniania i rozumienia problemów praktycznych, np. z zakresu terapii zburzeń 
psychicznych, wychowania, reklamy, polityki, itd. 
 

 

Wstęp do socjologii (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Przedstawienie, czym zajmuje się socjologia, jaką dysponuje wiedzą, jakih metod empirycznych i 
teoretyczncyh używa do opisu rzeczywistości społecznej 
· Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i kategoriami nauk społecznych 
· Przedstawienie najważniejszych zagadnień i tematów socjologii 
· Pokazanie związków socjologii z innymi naukami społecznymi 
· Zobrazowanie, jak socjologia może być wykorzystana w codziennym życiu społecznym małych i dużych 
grup, struktur i 
instytucji społecznych 
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien umieć stosować i rozróżniać podstawowe kategorie 
socjologiczne, mieć świadomość istnienia różnych podejść i szkół socjologicznych oraz perspektyw 
badawczych. 
 

Wstęp do socjologii (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 



Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Przedstawienie, czym zajmuje się socjologia, jaką dysponuje wiedzą, jakih metod empirycznych i 
teoretyczncyh używa do opisu rzeczywistości społecznej 
· Zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i kategoriami nauk społecznych 
· Przedstawienie najważniejszych zagadnień i tematów socjologii 
· Pokazanie związków socjologii z innymi naukami społecznymi 
· Zobrazowanie, jak socjologia może być wykorzystana w codziennym życiu społecznym małych i dużych 
grup, struktur i 
instytucji społecznych 
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien umieć stosować i rozróżniać podstawowe kategorie 
socjologiczne, mieć świadomość istnienia różnych podejść i szkół socjologicznych oraz perspektyw 
badawczych. 
 

Wyzwania rozwojowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów o zależnościach między wzrostem gospodarczym a 
wielowymiarowym pojęciem rozwoju społeczno-gospodarczego, o problemach mierzeniu poziomu rozwoju 
gospodarczego i o czynnikach decydujących o rozwoju i zacofaniu i o głównych wyzwaniach rozwojowych 
świata i poszczególnych jego regionów. Szczególny nacisk kładziony będzie na dyskusję roli wszelkiego 
rodzaju instutucji w przyspieszaniu lub spowalnianiu rozwoju. Przedmiotem dyskusji będą zarówno globalne 
wyzwania rozwojowe warunkujące osiągnięcie celów zrównoważonego i trwałego rozwoju przez kraje o 
różnym dotychczas osiągniętym poziomie rozwoju, a szczególnie krajów „peryferyjnych”. W tym kontekście 
dyskusji poddane będą także wyzwania rozwojowe Polski i innych krajów regionu Europy Środkowej i 
Wschodniej, a także strategie rozwojowe przyjmowane przez rządy w ostatnich latach. Uczestnicy kursu 
zdobędą umiejętność krytycznej analizy i oceny dostępnych źródeł i wyrażanych w nich poglądów oraz 
analizy bieżących, prezentowanych w mediach, wydarzeń i debat i konfrontowania ich z teoretyczną wiedzą 
wyniesioną z literatury przedmiotu. 
 

 



Wyzwania rozwojowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy studentów o zależnościach między wzrostem gospodarczym a 
wielowymiarowym pojęciem rozwoju społeczno-gospodarczego, o problemach mierzeniu poziomu rozwoju 
gospodarczego i o czynnikach decydujących o rozwoju i zacofaniu i o głównych wyzwaniach rozwojowych 
świata i poszczególnych jego regionów. Szczególny nacisk kładziony będzie na dyskusję roli wszelkiego 
rodzaju instutucji w przyspieszaniu lub spowalnianiu rozwoju. Przedmiotem dyskusji będą zarówno globalne 
wyzwania rozwojowe warunkujące osiągnięcie celów zrównoważonego i trwałego rozwoju przez kraje o 
różnym dotychczas osiągniętym poziomie rozwoju, a szczególnie krajów „peryferyjnych”. W tym kontekście 
dyskusji poddane będą także wyzwania rozwojowe Polski i innych krajów regionu Europy Środkowej i 
Wschodniej, a także strategie rozwojowe przyjmowane przez rządy w ostatnich latach. Uczestnicy kursu 
zdobędą umiejętność krytycznej analizy i oceny dostępnych źródeł i wyrażanych w nich poglądów oraz 
analizy bieżących, prezentowanych w mediach, wydarzeń i debat i konfrontowania ich z teoretyczną wiedzą 
wyniesioną z literatury przedmiotu. 
 

 

Zaawansowana ekonomia międzynarodowa (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zagadnień teoretycznych o mechanizmach ekonomicznych 
kształtujących stale postępujący proces umiędzynarodowienia gospodarki. 
Wykład przygotowuje do wykorzystywania koncepcji teoretycznych w zrozumieniu funkcjonowania rynku 
handlu międzynarodowego i współczesnej gospodarki światowej oraz rozszerza umiejętności analizowania 
zjawisk ekonomicznych o aspekty międzynarodowe. 



Treści merytoryczne: 
1. Konkurencyjność międzynarodowa; 
2. Innowacje i innowacyjność gospodarki narodowej; 
3. Globalizacja, integracja i regionalizacja, rozwój gospodarki opartej na wiedzy i informacjach, ekspansja 
ponadnarodowej działalności korporacji transnarodowych; 
4. Usługi we współczesnej gospodarce światowej; 
5. Handel międzynarodowy: koncepcje teoretyczne wymiany międzynarodowej – teorie przedklasyczne, 
klasyczne, neoklasyczne i współczesne wymiany międzynarodowej; 
6. Współczesne problemy globalne (zagadnienia wybrane). 
 

 

Zaawansowana ekonomia międzynarodowa (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zaprezentowanie zagadnień teoretycznych o mechanizmach ekonomicznych 
kształtujących stale postępujący proces umiędzynarodowienia gospodarki. 
Wykład przygotowuje do wykorzystywania koncepcji teoretycznych w zrozumieniu funkcjonowania rynku 
handlu międzynarodowego i współczesnej gospodarki światowej oraz rozszerza umiejętności analizowania 
zjawisk ekonomicznych o aspekty międzynarodowe. 
Treści merytoryczne: 
1. Konkurencyjność międzynarodowa; 
2. Innowacje i innowacyjność gospodarki narodowej; 
3. Globalizacja, integracja i regionalizacja, rozwój gospodarki opartej na wiedzy i informacjach, ekspansja 
ponadnarodowej działalności korporacji transnarodowych; 
4. Usługi we współczesnej gospodarce światowej; 
5. Handel międzynarodowy: koncepcje teoretyczne wymiany międzynarodowej – teorie przedklasyczne, 
klasyczne, neoklasyczne i współczesne wymiany międzynarodowej; 
6. Współczesne problemy globalne (zagadnienia wybrane). 
 

 

Zaawansowane analizy rynkowe (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć stosowanych w ekonomicznej analizie rynku 
oraz jest nauczenie uczestników zajęć metod przeprowadzania analiz rynkowych z wykorzystaniem 
zaawansowanych narzędzi marketingowych/biznesowych. 
Przedmiot jest podstawą do wielu innych zajęć dydaktycznych od analizy poszczególnych elementów rynku, 
tj. popyt, podaż, ryzyko, przez analizy koniunktury, po metody ilościowe analizy i ekonomii matematycznej. 
W pierwszej części przedstawione są podstawowe pojęcia analityczne (popyt, podaż, konkurencja, ryzyko) 
oraz narzędzia badawcze odnoszące się do przedstawionych pojęć. W części drugiej omówione są metody 
badawcze i sposoby zastosowania narządzi. W trzeciej części student podejmuje próbę praktycznego 
zastosowania przedstawionych narzędzi i metod analitycznych. 
Umiejętność przeprowadzenia zaawansowanych analiz rynkowych jest jedną z najczęściej poszukiwanych 
umiejętności. Aby nabyć tę umiejętność potrzebne będzie zgromadzenie odpowiedniej wiedzy dotyczącej 
identyfikacji rynków, źródeł informacji oraz możliwych do wykorzystania narzędzi. Na podstawie 
zgromadzonej wiedzy słuchacze nauczą się wykorzystywać poszczególne elementy celem przeprowadzenia 
analizy rynkowej pod kątem: rodzajów rynku, preferencji konsumenta, nasycenia rynku, efektywności 
cenowej, konkurencyjności (również w ujęciu międzynarodowym), asymetrii informacji oraz zarządzania 
ryzykiem. 
 

 

Zaawansowane analizy rynkowe (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych pojęć stosowanych w ekonomicznej analizie rynku 
oraz jest nauczenie uczestników zajęć metod przeprowadzania analiz rynkowych z wykorzystaniem 
zaawansowanych narzędzi marketingowych/biznesowych. 
Przedmiot jest podstawą do wielu innych zajęć dydaktycznych od analizy poszczególnych elementów rynku, 
tj. popyt, podaż, ryzyko, przez analizy koniunktury, po metody ilościowe analizy i ekonomii matematycznej. 
W pierwszej części przedstawione są podstawowe pojęcia analityczne (popyt, podaż, konkurencja, ryzyko) 
oraz narzędzia badawcze odnoszące się do przedstawionych pojęć. W części drugiej omówione są metody 
badawcze i sposoby zastosowania narządzi. W trzeciej części student podejmuje próbę praktycznego 
zastosowania przedstawionych narzędzi i metod analitycznych. 



Umiejętność przeprowadzenia zaawansowanych analiz rynkowych jest jedną z najczęściej poszukiwanych 
umiejętności. Aby nabyć tę umiejętność potrzebne będzie zgromadzenie odpowiedniej wiedzy dotyczącej 
identyfikacji rynków, źródeł informacji oraz możliwych do wykorzystania narzędzi. Na podstawie 
zgromadzonej wiedzy słuchacze nauczą się wykorzystywać poszczególne elementy celem przeprowadzenia 
analizy rynkowej pod kątem: rodzajów rynku, preferencji konsumenta, nasycenia rynku, efektywności 
cenowej, konkurencyjności (również w ujęciu międzynarodowym), asymetrii informacji oraz zarządzania 
ryzykiem. 
 

 

Zaawansowane techniki badań ilościowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Cele przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zaawansowanych technik zbierania 
materiałów empirycznych na gruncie badań sondażowych. W szczególności, studenci uzyskają wiedzę i 
umiejętności dotyczącą konstruowania narzędzi badawczych wykorzystujących pomiar wielowskaźnikowy z 
zastosowaniem różnych technik budowania indeksów i skalowania. Celem przedmiotu jest również 
opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu jakości pomiaru (trafność i rzetelność) oraz sposobów jego 
testowania. W efekcie studenci zdobędą umiejętność samodzielnego konstruowania narzędzi w badaniach 
sondażowych, oceny jakość zastosowanego pomiaru wielowskaźnikowego oraz krytycznej oceny narzędzi 
badawczych i wyników innych badań sondażowych. 
 

 

Zaawansowane techniki badań ilościowych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Cele przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu zaawansowanych technik zbierania 
materiałów empirycznych na gruncie badań sondażowych. W szczególności, studenci uzyskają wiedzę i 
umiejętności dotyczącą konstruowania narzędzi badawczych wykorzystujących pomiar wielowskaźnikowy z 
zastosowaniem różnych technik budowania indeksów i skalowania. Celem przedmiotu jest również 
opanowanie przez studentów wiedzy z zakresu jakości pomiaru (trafność i rzetelność) oraz sposobów jego 
testowania. W efekcie studenci zdobędą umiejętność samodzielnego konstruowania narzędzi w badaniach 
sondażowych, oceny jakość zastosowanego pomiaru wielowskaźnikowego oraz krytycznej oceny narzędzi 
badawczych i wyników innych badań sondażowych. 
 

 

Zaawansowane techniki badań jakościowych (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat technik badań jakościowych. W trakcie kursu 
przedstawione zostaną główne jakościowe techniki gromadzenia danych. Szczególny nacisk położony 
zostanie na obserwację socjologiczną i wywiad indywidualny. Zatem w wyniku ukończonego kursu studenci 
nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania i realizacji badania jakościowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektowania i realizacji obserwacji socjologicznej oraz wywiadów indywidualnych 
(również z wykorzystaniem materiałów wizualnych lub audiowizualnych), zagadnień etycznych związanych z 
realizacją badania jakościowego oraz dbałości o jakość badania jakościowego. 

 

 

Zaawansowane techniki badań jakościowych (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 



 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy na temat technik badań jakościowych. W trakcie kursu 
przedstawione zostaną główne jakościowe techniki gromadzenia danych. Szczególny nacisk położony 
zostanie na obserwację socjologiczną i wywiad indywidualny. Zatem w wyniku ukończonego kursu studenci 
nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania i realizacji badania jakościowego, ze szczególnym 
uwzględnieniem projektowania i realizacji obserwacji socjologicznej oraz wywiadów indywidualnych 
(również z wykorzystaniem materiałów wizualnych lub audiowizualnych), zagadnień etycznych związanych z 
realizacją badania jakościowego oraz dbałości o jakość badania jakościowego. 

 

 

Zaawansowane teorie socjologiczne (klasyczne) (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy dotyczącej klasycznych teorii 
socjologicznych. Zasadniczą część zajęć stanowi prezentacja dorobku socjologii klasycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem koncepcji Auguste'a Comte, Herberta Spencera, Karola Marksa, Émile'a Durkeima, Georga 
Simmela, Maxa Webera, Vilfreda Pareta i George'a H. Meada, Charlesa H. Cooleya, Floriana Znanieckiego i 
Talcotta Parsonsa. Znajomość socjologii klasycznej jest niezbędna do zrozumienia pojęć, hipotez, teorii i linii 
rozwojowych współczesnej teorii socjologicznej. 
 

 

Zaawansowane teorie socjologiczne (klasyczne) (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 



Opis przedmiotu: 
Celem zajęć jest dostarczenie słuchaczom podstawowej wiedzy dotyczącej klasycznych teorii 
socjologicznych. Zasadniczą część zajęć stanowi prezentacja dorobku socjologii klasycznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem koncepcji Auguste'a Comte, Herberta Spencera, Karola Marksa, Émile'a Durkeima, Georga 
Simmela, Maxa Webera, Vilfreda Pareta i George'a H. Meada, Charlesa H. Cooleya, Floriana Znanieckiego i 
Talcotta Parsonsa. Znajomość socjologii klasycznej jest niezbędna do zrozumienia pojęć, hipotez, teorii i linii 
rozwojowych współczesnej teorii socjologicznej. 
 

 

Zaawansowane teorie socjologiczne (współczesne) (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Kurs zakłada znajomość historii myśli społecznej oraz klasycznych teorii socjologicznych. Wykład obejmuje 
prezentację wybranych stanowisk teoretycznych, które reprezentują różne odmiany myślenia teoretycznego 
w powojennej socjologii. Nie jest całościowym przeglądem, lecz ukazuje, w stosunkowo reprezentatywny 
sposób, różne możliwości ujęcia struktur i procesów społecznych, wprowadzając w problematykę sporów 
wokół problemu działania społecznego i problemu porządku społecznego. W tym sensie ma dopomóc 
studentom w określeniu własnej perspektywy teoretycznej i orientacji metodologicznej. Studenci uczą się 
myślenia w kategoriach głośnych koncepcji teoretycznych, mają możność ich konfrontacji, określenia 
heurystycznego potencjału oraz aplikacji we własnych badaniach. 
Do egzaminu obowiązuje znajomość treści wykładów, lektur obowiązkowych przypisanych poszczególnym 
zajęciom oraz zadanych rozdziałów ze Struktury teorii socjologicznej Jonathana H. Turnera. 
 

 

Zaawansowane teorie socjologiczne (współczesne) (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 



 
Opis przedmiotu: 
Kurs zakłada znajomość historii myśli społecznej oraz klasycznych teorii socjologicznych. Wykład obejmuje 
prezentację wybranych stanowisk teoretycznych, które reprezentują różne odmiany myślenia teoretycznego 
w powojennej socjologii. Nie jest całościowym przeglądem, lecz ukazuje, w stosunkowo reprezentatywny 
sposób, różne możliwości ujęcia struktur i procesów społecznych, wprowadzając w problematykę sporów 
wokół problemu działania społecznego i problemu porządku społecznego. W tym sensie ma dopomóc 
studentom w określeniu własnej perspektywy teoretycznej i orientacji metodologicznej. Studenci uczą się 
myślenia w kategoriach głośnych koncepcji teoretycznych, mają możność ich konfrontacji, określenia 
heurystycznego potencjału oraz aplikacji we własnych badaniach. 
Do egzaminu obowiązuje znajomość treści wykładów, lektur obowiązkowych przypisanych poszczególnym 
zajęciom oraz zadanych rozdziałów ze Struktury teorii socjologicznej Jonathana H. Turnera. 
 

 

Zaawansowane zarządzanie strategiczne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zaawansowane zarządzanie strategiczne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 



 

 

Zabójcy seryjni (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z procesami prowadzącymi do pojawienia się seryjnego zabójcy 
w określonym otoczeniu społecznym. Istotnym elementem zajęć będzie przekazanie studentom wiedzy na 
temat zabójstw seryjnych w kontekście ich sprawstwa (charakterystyka i pojęcie zabójstwa seryjnego, 
szczególnie w kontekście typologii motywacyjnych). Ważne będzie zapoznanie słuchaczy ze sposobami i 
metodami wykorzystania medycyny sądowej w profilowaniu kryminalnym sprawców zabójstw, szczególnie 
zabójstw seryjnych. Istotnym elementem zajęć będzie także przekazanie wiedzy na temat znaczenia śladów 
psychologicznych w procesie wykrywczym. 
 

Zabójcy seryjni (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z procesami prowadzącymi do pojawienia się seryjnego zabójcy 
w określonym otoczeniu społecznym. Istotnym elementem zajęć będzie przekazanie studentom wiedzy na 
temat zabójstw seryjnych w kontekście ich sprawstwa (charakterystyka i pojęcie zabójstwa seryjnego, 
szczególnie w kontekście typologii motywacyjnych). Ważne będzie zapoznanie słuchaczy ze sposobami i 
metodami wykorzystania medycyny sądowej w profilowaniu kryminalnym sprawców zabójstw, szczególnie 
zabójstw seryjnych. Istotnym elementem zajęć będzie także przekazanie wiedzy na temat znaczenia śladów 
psychologicznych w procesie wykrywczym.  
 



Zachowania konsumenckie (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem dotyczącymi zachowań konsumenckich takimi 
jak trendy zachowań konsumenckich, badaniami konsumenckimi, czynnikami psychologicznymi i 
behawioralnymi kształtującymi te zachowania. Zagadnienia będą omawiane z punktu widzenia konsumenta 
jak również producenta, który wykorzystuje dane rynkowe (big data) o zachowaniach konsumentów jak 
również stosuje w swoich działaniach wobec konsumentów reguły wywierania wpływu. Dualne omówienie 
zagadnienia pozwoli studentom na kompleksowe zrozumienie zachowań konsumenckich i zastosowanie 
nabytej wiedzy w różnym kontekście: zawodowym - pracując z danymi rynkowymi lub w dziale 
marketingowym jak i osobistym jako konsument- świadomy znaczenia działań marketingowych. Zajęcia mają 
charakter konwersatorium. 
 

 

Zachowania konsumenckie (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem dotyczącymi zachowań konsumenckich takimi 
jak trendy zachowań konsumenckich, badaniami konsumenckimi, czynnikami psychologicznymi i 
behawioralnymi kształtującymi te zachowania. Zagadnienia będą omawiane z punktu widzenia konsumenta 
jak również producenta, który wykorzystuje dane rynkowe (big data) o zachowaniach konsumentów jak 
również stosuje w swoich działaniach wobec konsumentów reguły wywierania wpływu. Dualne omówienie 
zagadnienia pozwoli studentom na kompleksowe zrozumienie zachowań konsumenckich i zastosowanie 
nabytej wiedzy w różnym kontekście: zawodowym - pracując z danymi rynkowymi lub w dziale 



marketingowym jak i osobistym jako konsument- świadomy znaczenia działań marketingowych. Zajęcia mają 
charakter konwersatorium. 
 

 

Zachowania organizacyjne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zachowania organizacyjne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Założenia metodyki design thinking (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Założenia metodyki design thinking (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie i przedsiębiorczość (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom problematyki podstaw zarządzania i przedsiębiorczości, w 
szczególności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nacisk położony zostanie na 
szerzenie idei przedsiębiorczości i wiedzy biznesowej wśród studentów. Znaczną część zajęć stanowić będzie 
blok praktyczny, w ramach którego studenci poznają jak przygotować biznes plan dla indywidualnej 



przedsiębiorczości, jak zbadać rynek i analizować otoczenia dla swojej działalności, jak wybrać strategię 
działania firmy. Zajęcia skoncentrowane są na praktycznych aspektach zarządzania, analizie konkretnych 
studiów przypadków. 
 

 

Zarządzanie i przedsiębiorczość (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom problematyki podstaw zarządzania i przedsiębiorczości, w 
szczególności zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Nacisk położony zostanie na 
szerzenie idei przedsiębiorczości i wiedzy biznesowej wśród studentów. Znaczną część zajęć stanowić będzie 
blok praktyczny, w ramach którego studenci poznają jak przygotować biznes plan dla indywidualnej 
przedsiębiorczości, jak zbadać rynek i analizować otoczenia dla swojej działalności, jak wybrać strategię 
działania firmy. Zajęcia skoncentrowane są na praktycznych aspektach zarządzania, analizie konkretnych 
studiów przypadków. 
 

 

Zarządzanie i strategie biznesowe na rynkach wschodzących 

(ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 



 

Zarządzanie i strategie biznesowe na rynkach wschodzących 

(NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Zajęcia mają charakter ćwiczeń i warsztatów. Czyli prowadzący trochę będzie opowiadał teorii, trochę 
przykładów, ale przede wszystkim zachęci do dyskusji i ćwiczeń. 
Celem zajęć nie jest nauczenie zarządzania ludźmi! Celem zajęć jest wskazanie obszarów jakimi zajmuje się 
zarządzanie kapitałem ludzkim. Uczestnicy zajęć dostaną odpowiednio dużo informacji o tym czym jest HR i 
jakie drogi zawodowe można w zarządzaniu kapitałem ludzkim wybrać. 
 

 

Zarządzanie kapitałem ludzkim (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Zajęcia mają charakter ćwiczeń i warsztatów. Czyli prowadzący trochę będzie opowiadał teorii, trochę 
przykładów, ale przede wszystkim zachęci do dyskusji i ćwiczeń. 
Celem zajęć nie jest nauczenie zarządzania ludźmi! Celem zajęć jest wskazanie obszarów jakimi zajmuje się 
zarządzanie kapitałem ludzkim. Uczestnicy zajęć dostaną odpowiednio dużo informacji o tym czym jest HR i 
jakie drogi zawodowe można w zarządzaniu kapitałem ludzkim wybrać. 
 

 

Zarządzanie komunikacją i PR (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie komunikacją i PR (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 



 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie komunikacją w zespole projektowym (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie komunikacją w zespole projektowym (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie międzykulturowe (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 



Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zwiększenie kompetencji studentów w zakresie komunikacji i zarządzania 
międzykulturowego. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście dwie przeciwstawne strategie poznawcze: 
przyjęcie wizji substancjalnej i analiza rzeczywistości społecznej pod względem poziomu odzwierciedlenia 
różnic i podobieństw między poszczególnymi kulturami oraz rezygnacja z substancjalnego traktowania kultur 
na rzecz uwrażliwienia studentów na ich wzajemne przenikanie się. 
Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom tematykę komunikacji międzykulturowej, przede wszystkim 
uzmysłowić słuchaczom różnice między kulturami i wynikające z tego problemy np. w negocjacjach czy w 
edukacji. Studenci poznają zagadnienia związane z wymiarami kultury i typologią kultur, cechy 
charakteryzujące mieszkańcow konkretnych kręgw kulturowych oraz rolę socjalizacji w tworzeniu się 
charakteru narodowego. Na zajęciach zostanie poruszona również kwestia zderzenia cywilizacji, które nadal 
jest tematem wieu debat w obecnej sytuacji politycznej. 
 

Zarządzanie międzykulturowe (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zwiększenie kompetencji studentów w zakresie komunikacji i zarządzania 
międzykulturowego. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście dwie przeciwstawne strategie poznawcze: 
przyjęcie wizji substancjalnej i analiza rzeczywistości społecznej pod względem poziomu odzwierciedlenia 
różnic i podobieństw między poszczególnymi kulturami oraz rezygnacja z substancjalnego traktowania kultur 
na rzecz uwrażliwienia studentów na ich wzajemne przenikanie się. 
Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom tematykę komunikacji międzykulturowej, przede wszystkim 
uzmysłowić słuchaczom różnice między kulturami i wynikające z tego problemy np. w negocjacjach czy w 
edukacji. Studenci poznają zagadnienia związane z wymiarami kultury i typologią kultur, cechy 
charakteryzujące mieszkańcow konkretnych kręgw kulturowych oraz rolę socjalizacji w tworzeniu się 
charakteru narodowego. Na zajęciach zostanie poruszona również kwestia zderzenia cywilizacji, które nadal 
jest tematem wieu debat w obecnej sytuacji politycznej. 
. 

 

 



Zarządzanie procesami w organizacji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie procesami w organizacji (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie projektami (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 



 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem zarządzania projektami, a także przedstawienie 
technik i narzędzi zarządzania cyklem życia projektu w ramach metody PCM 
(Project Cycle Management). 
Nacisk położony zostanie na praktyczne poznanie procesu zarządzania projektami według następujących 
etapów: identyfikacja, planowanie, realizacja i ocena. 
 

 

Zarządzanie projektami (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem zarządzania projektami, a także przedstawienie 
technik i narzędzi zarządzania cyklem życia projektu w ramach metody PCM 
(Project Cycle Management). 
Nacisk położony zostanie na praktyczne poznanie procesu zarządzania projektami według następujących 
etapów: identyfikacja, planowanie, realizacja i ocena. 
 

 

Zarządzanie ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacyjnego (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 



 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie ryzykiem w obszarze cyberbezpieczeństwa i 

bezpieczeństwa informacyjnego (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie strategiczne (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania projektami we współczesnych organizacjach. Podczas 
zajęć student zapozna się z podstawowymi pojęciami, metodami zarządzania projektami, wyzwaniami 
zarządzania projektami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi we współczesnych organizacjach. 
Na każdych zajęciach przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne z wprowadzanego zagadnienia. Podczas 
ćwiczeń student wciela się w rolę kierownika projektu, członka zespołu projektowego lub sponsora projektu. 
 

 



Zarządzanie strategiczne (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Zapoznanie studentów z teorią i praktyką zarządzania projektami we współczesnych organizacjach. Podczas 
zajęć student zapozna się z podstawowymi pojęciami, metodami zarządzania projektami, wyzwaniami 
zarządzania projektami oraz nowoczesnymi rozwiązaniami stosowanymi we współczesnych organizacjach. 
Na każdych zajęciach przeprowadzane są ćwiczenia praktyczne z wprowadzanego zagadnienia. Podczas 
ćwiczeń student wciela się w rolę kierownika projektu, członka zespołu projektowego lub sponsora projektu. 
 

 

Zarządzanie w administracji publicznej (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 



Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie w biznesie międzynarodowym (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zarządzanie w środowisku wielokulturowym - praktyki 

organizacyjne (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć warsztaty 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 



 

Zarządzanie wizerunkiem i tożsamością organizacji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie i magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zdrowie psychiczne i jakość życia (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zdrowie psychiczne i jakość życia (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 



Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zintegrowana komunikacja marki - cele, przekaz, strategie 

wdrożenia (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
1. Przekazanie wiedzy na temat powodów tworzenia Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej, jej 
znaczenia w działaniach marketingowych na rzecz budowania silnej marki. 
2. Poznanie kluczowych etapów procesu planowania Zintegrowanej komunikacji oraz prezentacja narzędzi 
wspomagających sporządzanie strategii oraz przećwiczenie ich w praktyce poprzez samodzielne (we 
współpracy w grupie) rozwiązanie casu. 
Na zajęciach poznamy i przećwiczymy na przykładach rynkowych to jak: 
- wyselekcjonować i opisać grupę celową poprzez wskazanie jej kluczowych cech 
- określić sytuację wyjściową i docelową w planowaniu komunikacji 
- sformułować cele komunikacji (odróżnić cele biznesowe, marketingowe, komunikacyjne) 
- sformułować główny przekaz i jego uwiarygodnienie 
- napisać koncepty stanowiące punkt wyjścia dla briefu 
- stworzyć kalendarze działań komunikacyjnych spójnych z wyzwaniami i okazjami 
 

 

Zintegrowana komunikacja marki - cele, przekaz, strategie 

wdrożenia (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 



Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
1. Przekazanie wiedzy na temat powodów tworzenia Zintegrowanej Komunikacji Marketingowej, jej 
znaczenia w działaniach marketingowych na rzecz budowania silnej marki. 
2. Poznanie kluczowych etapów procesu planowania Zintegrowanej komunikacji oraz prezentacja narzędzi 
wspomagających sporządzanie strategii oraz przećwiczenie ich w praktyce poprzez samodzielne (we 
współpracy w grupie) rozwiązanie casu. 
Na zajęciach poznamy i przećwiczymy na przykładach rynkowych to jak: 
- wyselekcjonować i opisać grupę celową poprzez wskazanie jej kluczowych cech 
- określić sytuację wyjściową i docelową w planowaniu komunikacji 
- sformułować cele komunikacji (odróżnić cele biznesowe, marketingowe, komunikacyjne) 
- sformułować główny przekaz i jego uwiarygodnienie 
- napisać koncepty stanowiące punkt wyjścia dla briefu 
- stworzyć kalendarze działań komunikacyjnych spójnych z wyzwaniami i okazjami 
 

 

Zintegrowana komunikacja marki w czasach globalnej wioski 

(ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zintegrowana komunikacja marki w czasach globalnej wioski 

(NST) 

 

Poziom studów magisterskie 



Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Zrównoważony rozwój i innowacje społeczne (ST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem prowadzenia niniejszego przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat: 
a. poglądów ONZ na temat odpowiedzialności za przyszłość świata i dróg jego naprawy i rozwoju, a także 
podstawowych dokumentów na ten temat, w tym Karty ONZ. 
b. celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Agendę ONZ 2030 i praktyki ich wdrażania. 
c. istoty i roli innowacji społecznych we współczesnym świecie, szczególnie w kontekście realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. 
d. roli i praktyki Państwa i jego trzech Sektorów, (instytucje publiczne, biznes, sektor obywatelski zwany 
trzecim) we współpracy pro publico bono. 
e. szczególnej roli Trzeciego Sektora w budowaniu kapitału społecznego i inicjowaniu innowacyjnych zmian 
wzmacniających ten kapitał. 
f. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
g. roli Państw i Rządów w kreowaniu polityk publicznych, biorących pod uwagę (lub nie) Cele 
Zrównoważonego Rozwoju. 
h. kreowania projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów i wyzwań społecznych. 
Jak również: 
i. spotkanie z przedstawicielami każdego z trzech Sektorów, praktykami we wdrażaniu Celów 
Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Społecznych. 
j. zachęcenie studentów do działań typu not-for-profit. 
 

 



Zrównoważony rozwój i innowacje społeczne (NST) 

 

Poziom studów magisterskie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 5 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium  
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Celem prowadzenia niniejszego przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat: 
a. poglądów ONZ na temat odpowiedzialności za przyszłość świata i dróg jego naprawy i rozwoju, a także 
podstawowych dokumentów na ten temat, w tym Karty ONZ. 
b. celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez Agendę ONZ 2030 i praktyki ich wdrażania. 
c. istoty i roli innowacji społecznych we współczesnym świecie, szczególnie w kontekście realizacji Celów 
Zrównoważonego Rozwoju. 
d. roli i praktyki Państwa i jego trzech Sektorów, (instytucje publiczne, biznes, sektor obywatelski zwany 
trzecim) we współpracy pro publico bono. 
e. szczególnej roli Trzeciego Sektora w budowaniu kapitału społecznego i inicjowaniu innowacyjnych zmian 
wzmacniających ten kapitał. 
f. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. 
g. roli Państw i Rządów w kreowaniu polityk publicznych, biorących pod uwagę (lub nie) Cele 
Zrównoważonego Rozwoju. 
h. kreowania projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów i wyzwań społecznych. 
Jak również: 
i. spotkanie z przedstawicielami każdego z trzech Sektorów, praktykami we wdrażaniu Celów 
Zrównoważonego Rozwoju i Innowacji Społecznych. 
j. zachęcenie studentów do działań typu not-for-profit. 
 

 

Źródła informacji (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 



Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Źródła informacji (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć wykład z el. konwersatorium 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr letni 

 

 
Opis przedmiotu: 
Opis zostanie zamieszczony wkrótce. 

 

 

Źródła informacji o przestępczości (ST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 30 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Ważne będzie zapoznanie słuchaczy z definicją i istotą źródeł informacji, zwłaszcza w kontekście umiejętności 
ich weryfikacji i efektywnego wykorzystania informacji. Zapoznanie studentów ze źródłami otwartymi w 
procesie pracy analityka oraz wprowadzenie do umiejętności analizy tych źródeł. Wprowadzenie do 
umiejętności wartościowania i oceny źródeł. Celem przedmiotu jest również przybliżenie zagadnień 
związanych ze źródłami zamkniętymi (wywiadowczymi). Istotnym celem będzie również możliwość 
przedyskutowania zagadnień związanych ze źródłami informacji o przestępczości, jak również z 
wykorzystaniem odpowiednich źródeł informacji w prognozowaniu zjawisk przestępczych i przeciwdziałania 
im. 
 

 



Źródła informacji o przestępczości (NST) 

 

Poziom studów licencjackie 
Język wykładowy język polski 
Liczba punktów ECTS 3 
Liczba godzin 20 
Forma zajęć ćwiczenia 
Czas trwania 1 semestr 
Rok akademicki 2020/2021 
Semestr zimowy 

 

 
Opis przedmiotu: 
Ważne będzie zapoznanie słuchaczy z definicją i istotą źródeł informacji, zwłaszcza w kontekście umiejętności 
ich weryfikacji i efektywnego wykorzystania informacji. Zapoznanie studentów ze źródłami otwartymi w 
procesie pracy analityka oraz wprowadzenie do umiejętności analizy tych źródeł. Wprowadzenie do 
umiejętności wartościowania i oceny źródeł. Celem przedmiotu jest również przybliżenie zagadnień 
związanych ze źródłami zamkniętymi (wywiadowczymi). Istotnym celem będzie również możliwość 
przedyskutowania zagadnień związanych ze źródłami informacji o przestępczości, jak również z 
wykorzystaniem odpowiednich źródeł informacji w prognozowaniu zjawisk przestępczych i przeciwdziałania 
im. 
 


