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Załączniki do uchwały Nr 73/2020 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. 

 
Załącznik nr 1 

 
Nazwa kierunku studiów: Administracja 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 1 
 

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe 

1 Historia administracji 

Omówienie najważniejszych etapów rozwoju administracji publicznej na ziemiach polskich od powstania państwa aż do 
zakończenia II wojny światowej w 1945 r. Studenci mają możliwość poznania zasadniczych form organizacyjnych, jak 
i samo pojęcie administracji w ujęciu historycznym. Przedmiot ukazuje kształtowanie się podstawowych pojęć i 
instytucji ustroju politycznego służących zarządowi państwa na szczeblu centralnym i lokalnym w kolejno po sobie 
następujących typach i formach państwa. Główny akcent położony zostaje na zagadnieniach zarządu państwem w 
okresie kształtowania się państwa za Mieszka I, przechodząc następnie do monarchii wczesnofeudalnej. Monarchia 
patrymonialna jest omówiona także w kolejnym okresie rozbicia dzielnicowego. Nowe formy administracji i zarządu 
państwem są podnoszone następnie, przy omawianiu okresu monarchii stanowej (powstanie i dalszy rozwój urzędu 
starosty). Najwięcej miejsca na wykładach poświęca się okresowi Rzeczypospolitej szlacheckiej, omawiając jej kolejne 
etapy w postaci demokracji szlacheckiej, oligarchii magnackiej, zakończywszy na okresie reform II połowy XVIII w. 
Dalsza tematyka wykładów obejmuje ziemie polskie pod zaborami i tamtejsze formy organizacyjne administracji 
państwowej. Końcowa tematyka dotyczy okresu odzyskania niepodległości i dalszego rozwoju II Rzeczypospolitej. 
Wykład kończy omówienie okresu II wojny  światowej (podział ziem okupowanych, rząd na wychodźstwie, polskie 
państwo podziemne) 

2 Wstęp do 
prawoznawstwa 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami terminologii prawniczej oraz fundamentalnymi 
zagadnieniami z zakresu ontologii i epistemologii prawa. Przedmiotem wykładu jest także problematyka wnioskowań 
prawniczych, wykładni prawa a także podstawy wiedzy o procesach stosowania prawa, środkach odwoławczych, 
środkach zaskarżenia, postępowaniu dowodowym oraz stosunkach prawnych różnych typów. Absolwent zdobędzie 
wiedzę z zakresu omawianych zagadnień a także podstawowe kompetencje w zakresie stosowania rozumowań 
prawniczych oraz reguł wykładni prawa. 

3 Podstawy ekonomii 
Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych zagadnień mikro -  i makroekonomii,  ukazujących sposób 
funkcjonowania współczesnych gospodarek. Absolwent zrozumie istotę ekonomii jako naukę o racjonalnym 
gospodarowaniu w warunkach nieograniczonych potrzeb i  ograniczonych zasobów.  

4 Techniki informacji i 
komunikacji   

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elektronicznymi systemami informacji prawnej (Lex, Legalis, Lex 
Polonica, ISAP, EURLex, CBOSA, CURIA) oraz z podmiotowymi stronami Biuletynu Informacji Publicznej organów 
administracji publicznej. W ramach prowadzonych zajęć chodzi o wykreowanie po stronie studentów umiejętności 
wyszukiwania informacji prawnej, która będzie wykorzystywana w czasie studiów oraz w późniejszych latach w pracy 
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zawodowej. W ramach przedmiotu chodzi również o zapoznanie studentów z dostępnymi bazami danych, z dostępnymi 
sposobami wyszukiwania informacji powszechnej, publicznie udostępnionej przy użyciu komercyjnych programów 
użytkowych. Uzyskane wyniki wyszukiwania mają bowiem służyć rozwiązywaniu problemów prawnych z punktu 
widzenia administratywisty.  

5 Wstęp do nauki o 
państwie i polityce 

I. Pojęcie i funkcje polityki; II. Przedmiot i funkcje nauki o polityce; III. Podstawowe kategorie politologiczne: -proces 
polityczny, działanie polityczne, stosunki społeczne i polityczne, potrzeby i interesy polityczne, podmiotowość 
polityczna; IV. Determinanty polityki: -ideologia, ekonomika, prawo, moralność, kultura polityczna, V. Władza 
polityczna: -pojęcie władzy i władzy politycznej, funkcje, legitymizacja, teoria prawomocności Maxa Webera, teorie 
podziału władzy, sprawowanie władzy politycznej, -teoria krążenia elit Vilfredo Pareto;  VI. Decyzje polityczne: -pojęcie 
decyzji politycznej i jej rodzaje, proces decyzyjny, ośrodek decyzyjny, sytuacja decyzyjna, optymalizacja decyzji 
politycznych; VII. Państwo w systemie politycznym: -pojęcie, geneza, definicje państwa, -państwo, naród, jednostka,-
państwo i prawo,- typy i formy państwa - funkcje państwa,VIII. Podmioty polityki:-partie polityczne: pojęcie, definicje, 
geneza i funkcję partii politycznej,-systemy partyjne państw zachodnich, - stowarzyszenia, związki zawodowe i grupy 
nacisku politycznego, IX. Pojęcie i typologia systemu politycznego:-współczesne systemy polityczne państw demokracji 
zachodniej; X. Pojecie i typologia systemu wyborczego; XI. Doktryny i programy polityczne: - główne kierunki myśli 
politycznej XIX i XX wieku: liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, anarchizm, katolicka nauka społeczna, faszyzm, 
nazizm, komunizm; -współczesne programy polityczne zachodnioeuropejskich i polskich partii politycznych;XII. 
Współczesna dyskusja nad demokracją 

6 Prawo konstytucyjne 
Celem przedmiotu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat zasad ustroju Rzeczpospolitej Polskiej i jego 
podstawowych instytucji, z uwzględnieniem teorii prawa konstytucyjnego i doświadczeń ustrojowych innych państw 
demokratycznych. 

7 Statystyka w 
administracji 

Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące statystyki opisowej w zakresie przydatnym dla administratywisty. 
Umożliwia poznanie sposobów prezentacji i analizy materiału statystycznego, w tym poznanie metod i mierników 
statystycznych oraz ich interpretacji, które pozwolą w sposób prawidłowy dokonać samodzielnej analizy zjawisk i 
procesów społeczno-gospodarczych 

8 

Decydowanie i techniki 
decyzyjne w 
administracji (przedmiot 
do wyboru) 

Wykład dotyczy przedstawienia pojęcia decyzji, klasyfikacji decyzji, przybliżenia technik podejmowania decyzji. 
Zwrócona także zostaje uwaga na współcześnie nazwane i określone w psychologii i socjologii zjawiska wpływające w 
sposób negatywny lub pozytywny na skuteczność podejmowanych decyzji (np. stadne myślenie, partycypacja 

9 
Socjologia i metody 
badań socjologicznych w 
administracji  

Student nabywa wiedzę w zakresie socjologicznych metod badania administracji. Dostrzega znaczenie metod 
socjologicznych dla zobrazowania funkcjonowania administracji. Jest przygotowany do tworzenia i realizacji zadań i 
projektów społecznych 

10 Podstawy logiki 
praktycznej 

Zaznajomienie z podstawowymi cechami języka prawnego i prawniczego, strukturą oraz pragmatyką wypowiedzi 
administracyjnych. Wykształcenie i doskonalenie umiejętności prawidłowego budowania i rozumienia wypowiedzi, ze 
szczególnym uwzględnieniem języka prawnego i prawniczego. Zaznajomienie z ogólnymi zasadami poprawnej 
argumentacji. Doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia i konstruowania argumentów. Wykształcenie 
podstawowych umiejętności z zakresu posługiwania się podstawowymi typami argumentów w argumentacji prawnicze 
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11 Prawo administracyjne 

Zajęcia dotyczą najobszerniejszej gałęzi prawa, aplikując wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu wybranych 
fragmentów prawa administracyjnego (ze szczególnym uwzględnieniem jego ustrojowej i materialnej części). Punkt 
wyjścia stanowi przedstawienie genezy i uwarunkowań determinujących administrację publiczną i prawo regulujące jej 
działalność (z uwzględnieniem wpływów globalizacyjnych i europeizacyjnych). Docelowo koncentrują zaś uwagę na 
organizacji i funkcjonowaniu administracji publicznej (na bazie standardów demokratycznego państwa prawnego), 
finalnie zmierzając do poddania analizie wybranych sytuacji administracyjnoprawnych obywatela (np.: w zakresie praw 
osobowych  - w tym, m.in., dotyczących zmiany imienia/nazwiska czy też dokumentów paszportowych; dotyczących 
zgromadzeń i imprez masowych; ze sfery Prawa oświatowego).   

12 
Podstawy prawa 
międzynarodowego i 
europejskiego 

Podstawy prawa międzynarodowego i europejskiego składa się z dwóch zasadniczych części - części poświęconej prawu 
międzynarodowemu (pierwszy semestr) i prawu Unii Europejskiej (drugi semestr). W pierwszym semestrze celem jest 
zapoznanie studentów z ogólnymi zasadami dotyczącymi obowiązywania, stosowania, intepretowania prawa na arenie 
międzynarodowej zarówno w stosunkach międzypaństwowych (kwestie umów międzynarodowych - zawieranie, 
wypowiadanie, ochrona dyplomatyczna) jak i w odniesieniu do jednostki (prawa człowieka, zasady odpowiedzialności). 
Drugi semestr skupia się na prawie UE i materiał obejmuje system źródeł tego prawa, jego relacje z prawem krajowym, 
zasady funkcjonowania Rynku Wewnętrznego Unii oraz jej instytucji 

13 Nauka administracji 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z najważniejszymi ideami, koncepcjami i uwarunkowaniami prawnymi 
oraz pozaprawnymi rozwoju i funkcjonowania administracji publicznej w strukturach władzy wykonawczej w państwie. 
Absolwent będzie mógł wykorzystać nabytą wiedzę w strukturach administracji publicznej i w obszarach aktywności 
podmiotów administrujących w wykonywaniu zadań publicznych. Będzie przygotowany do aktywnego i zawodowego 
funkcjonowania w strukturach władzy wykonawczej, w tym w strukturach organów administracji publicznej. Zajęcia 
rozwiną także umiejętności Studentów w zakresie zapoznania się z językiem specjalistycznym przyszłych pracowników 
administracji publicznej, zapoznanie z wiedzą specjalistyczną w zakresie doboru i funkcjonowania kadr urzędniczych, 
wskazując na podstawy prawne i moralne w administracji publicznej oraz rodzaje patologii w administracji publicznej. 
Nabyta wiedza będzie mogła być wykorzystywana w praktyce prawniczej i administracyjnej oraz aktywnym 
uczestnictwie w dyskursie polityczno-prawnych i w życiu publicznym 

14 Prawo urzędnicze i etyka  

Przedmiot obejmuje pogranicze prawa pracy i prawa administracyjnego, a także nauki administracji. Zasadnicza część 
wykładu dotyczy analizy podstaw prawnych zatrudniania na stanowiskach urzędniczych w urzędach i jednostkach 
organizacyjnych trzech sektorów administracji publicznej (państwowego, rządowego i samorządu terytorialnego). 
Ćwiczenia poświęcone są zagadnieniom etyki urzędniczej 

15 Podstawy prawa 
cywilnego 

W ramach wykładu z przedmiotu Podstawy prawa cywilnego realizowane są zagadnienia z zakresu części ogólnej prawa 
cywilnego, prawa zobowiązań, prawa rzeczowego i spadkowego, prawa rodzinnego oraz prawa własności intelektualnej 

16 Finanse publiczne i 
prawo finansowe 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką finansów publicznych i prawa finansowego, a także 
wypracowanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Absolwent będzie potrafił interpretować 
prawnie istotne pojęcia z zakresu regulacji prawnych w obszarze budżetu państwa i budżetów  jednostek samorządu 
terytorialnego, a także podatków oraz aktywnie uczestniczyć w dyskursie polityczno-prawnym w tym zakresie. Będzie 
także posiadał świadomość roli prawa zarówno jako instrumentu realizacji określonych celów politycznych, 
ekonomicznych czy ideowych, jak i wyrazu dominujących w danym społeczeństwie wartości i zasad moralnych. Zajęcia 
rozwiną także umiejętności Studentów w zakresie prezentowania i argumentowania swojego stanowiska 



4 

17 Prawo własności 
intelektualnej 

Przedmiot obowiązkowy realizowany w formie wykładu, który poświęcony został omówieniu problematyce prawnej 
ochrony własności intelektualnej z uwzględnieniem specyfiki ochrony przedmiotów prawa autorskiego i prawa własności 
przemysłowej (w tym przykładowo problematyka plagiatu oraz projektów wynalazczych). 
Omawiane są także podstawowe zagadnienia praktyczne związane z korzystaniem i ochroną własności intelektualnej w 
działalności administracji 

18 Tworzenie prawa w 
administracji 

Celem przedmiotu jest przekazywanie wiedzy z zakresu zasad poprawnej legislacji i kształcenie umiejętności z zakresu 
posługiwania się podstawowymi technikami prawodawczymi. Umiejętności te obejmują projektowanie poszczególnych 
fragmentów aktów normatywnych (przepisy, tytuł, podstawa prawna) jak i budowanie spójnego i zupełnego systemu 
prawnego 

19 Podstawy prawa pracy 

Celem zajęć prowadzonych z tego przedmiotu jest zapoznanie studentek i studentów z podstawowymi instytucjami 
prawa pracy w zakresie niezbędnym dla zrozumienia rodzajów i specyfiki zatrudnienia regulowanego przepisami prawa 
pracy  na ogólnym tle innych form zatrudnienia funkcjonujących na rynku pracy. Studentki i studenci zapoznają się z 
czynnościami prawnymi służącymi nawiązaniu, zmianie treści i rozwiązaniu stosunku pracy ze szczególnym naciskiem 
na  stosunek pracy powstający na podstawie umowy o pracę, poznają podstawowe prawa i obowiązki pracowników 
oraz zasady odpowiedzialności pracowniczej. W trakcie zajęć – zarówno podczas ćwiczeń jak i wykładu -  studentki i 
studenci nauczą się min. praktycznego sporządzania czynności prawnych z zakresu stosunku pracy (w szczególności 
sporządzenie umów o pracę i czynności rozwiązujących te umowę) oraz podstawowych sposobów ustalanie kluczowych 
uprawnień pracowniczych ( na przykład: rozliczanie czasu pracy, ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego). 
Uczestnicy zajęć poznają również elementy zbiorowego prawa pracy, w zakresie niezbędnym dla zrozumienia 
indywidualnej sytuacji prawnej pracownika i pracodawcy ( np. uprawnienia związków zawodowych, zwolnienia 
grupowe) 

20 Postępowanie 
administracyjne 

Przedmiot obejmuje ogólne postępowanie administracyjne oraz postępowania administracyjne o charakterze 
uproszczonym. Prowadzone wykłady i ćwiczenia mają dać pełne podstawy do oceny przyjętych rozwiązań prawnych w 
oparciu o dorobek doktryny oraz szeroko wykorzystane orzecznictwo sądowe. Student poznaje podstawowe 
zagadnienia stosowania przepisów administracyjnego prawa procesowego. Wymagania wstępne do opanowania 
przedmiotu to:wiedza na temat struktury administracji publicznej w Polsce, ustroju samorządu terytorialnego, 
administracji rządowej oraz znajomość regulacji administracyjnego prawa materialnego. Zakres tematyczny 
przedmiotu obejmuje zakres zastosowania ogólnego postępowania administracyjnego, podmioty postępowania 
administracyjnego i ich pozycję prawną, zasady ogólne postępowania administracyjnego, postępowanie jurysdykcyjne 
w trybie zwykłym przed organami obu instancji ze szczególnym uwzględnieniem decyzji jako prawnej formy działania 
administracji oraz środków weryfikacji rozstrzygnięć, koncepcje wadliwości decyzji administracyjnej, weryfikację 
rozstrzygnięć w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego oraz tryby uproszczone postępowania 
administracyjnego. 

21 
Podstawy prawa 
zabezpieczenia 
społecznego 

Celem przedmiotu jest  zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu zabezpieczenia społecznego i 
jego idei, aktami prawa międzynarodowego i wspólnotowego dotyczących tej materii. Pozna również metody jego 
realizowania. Absolwent będzie znał   rozwiązania prawne z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz pomocy społecznej 
oraz orientować się będzie  w powiązaniach między regulacją prawną z zakresu zabezpieczenia społecznego (w 
szczególności ubezpieczeń społecznych) a uwarunkowaniami funkcjonowania polityki zatrudnienia, polityki 
ludnościowej oraz polityki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 

22 Ustrój samorządu 
terytorialnego 

Przedmiot prawniczy dotyczy najistotniejszych podstaw prawnych ustroju i funkcjonowania gmin, powiatów i 
województw samorządowych oraz pozostałych prawnych osób komunalnych 
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23 Prawa człowieka i 
systemy ich ochrony 

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez Studentów wiedzy na temat genezy, źródeł praw człowieka, sposobu ich 
interpretacji oraz mechanizmów gwarancyjnych. Studenci poznają zasady funkcjonowania różnych systemów ochrony 
praw człowieka - krajowego, regionalnego, ponadnarodowego oraz międzynarodowego, a także występujące między 
nimi zależności. Szczególna uwaga poświęcona zostanie systemowi Konwencji o ochronie praw człowieka i 
podstawowych wolności ze względu na jego oddziaływanie na porządki krajowe. W trakcie zajęć omawiane są wybrane 
wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach przeciwko Polsce dotyczące prawnej ochrony życia, zakazu 
maltretowania, gwarancji rzetelnego procesu sądowego, prawa do ochrony życia prywatnego i rodzinnego, prawa do 
zawarcia małżeństwa, wolności sumienia i wyznania czy wolności zgromadzeń. Po zakończonym kursie Student potrafi 
wskazać jakie środki ochrony prawnej przysługują w przypadku naruszeń poszczególnych wolności i praw. Rozumie 
znaczenie praw człowieka we współczesnym świecie oraz rolę państw i organizacji międzynarodowych w zakresie ich 
zabezpieczenia. Ma świadomość społecznych i etycznych uwarunkowań rozwiązań prawnych w zakresie praw człowieka 
oraz tego w jaki sposób różne punkty widzenia i sposoby argumentacji wpływają na interpretację treści poszczególnych 
wolności i praw. 

24 Publiczne prawo 
gospodarcze 

Podstawowym celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasadniczych rozwiązań normatywnych prawa 
polskiego i Unii Europejskiej obowiązujących w obszarze ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki. Materią 
przedmiotu objęte są m.in. zagadnienia: wolności gospodarczej i jej ograniczeń, pojęć działalności gospodarczej oraz 
przedsiębiorcy, ochrony konkurencji i konsumentów, funkcji państwa wobec gospodarki. Student uzyska umiejętności 
w zakresie identyfikowania podstaw prawnych obowiązków spoczywających na przedsiębiorcach oraz kompetencji 
administracji publicznej w odniesieniu do działalności gospodarczej przedsiębiorców. Student nabędzie także zdolność 
rozwiązywania podstawowych problemów prawnych związanych ze stosowaniem przepisów publicznego prawa 
gospodarczego 

25 Prawo zamówień 
publicznych 

Podstawowym celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy w zakresie zasadniczych rozwiązań normatywnych prawa 
polskiego i Unii Europejskiej regulujących proces udzielania zamówień publicznych oraz o zasadach polskiego i unijnego 
prawa zamówień publicznych i ich roli w przygotowywaniu, udzielaniu i wykonywaniu zamówień. Student powinien 
nabyć umiejętność identyfikowania i określania funkcji podstawowych dokumentów sporządzanych i przedkładanych w 
toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ramach odnośnego przedmiotu Student powinien także 
uzyskać wiedzę o podstawowych elementach konstrukcyjnych trybów udzielania zamówień publicznych oraz o 
podstawach wnoszenia środków ochrony prawnej interesu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

26 Nauka organizacji i 
zarządzania 

Przedmiot z zakresu nauk o organizacji i zarządzania wykładany z odniesieniem wyników teoretycznej analizy 
podstawowych zagadnień organizacji i zarządzania do administracji publicznej 

27 Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy dyplomowej 
28 Język obcy nowożytny Język obcy 

29 Psychologia w sytuacjach 
kryzysowych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne). Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy 
Studentów w zakresie podstaw socjologii, psychologii społecznej, poznawczej i behawioralnej, współczesnych koncepcji 
socjopsychologicznych oraz technik psychomanipulacji. Absolwent będzie potrafił stosować narzędzia 
socjopsychologiczne wpływające na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczeństwa. Ponadto, Student będzie 
potrafił rozróżnić realne zagrożenia od zachowań związanych z tzw. paniką społeczną, rozpoznać procesy społeczne 
związane z sytuacjami kryzysowymi o podłożu socjopsychologicznym oraz sprawnie komunikować się w sytuacjach 
kryzysowych 
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30 
Regulacje 
funkcjonowania służb 
mundurowych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów 
z rolą i zadaniami służb mundurowych działających w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego. Student poznaje w 
związku z tym obowiązujące w Polsce podstawowe regulacje prawne związane z funkcjonowaniem tych podmiotów 
(ustawy, rozporządzenia, przepisy resortowe). Absolwent będzie potrafił rozpoznać specyfikę funkcjonowania polskich 
służb mundurowych, pozycję w systemie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego poszczególnych służb oraz odróżnić 
je, opisując ich skład, podstawowe działania, strukturę organizacyjną, cele, zadania, zakres ich uprawnień i 
kompetencji. 

31 Prawo karne  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne). Wiedza z zakresu prawa karnego stanowi cenne 
uzupełnienie wiadomości uzyskanych w ramach realizacji zasadniczego programu nauczania na studiach Administracji. 
Zakłada się, że student pozna podstawowe zasady i funkcje prawa karnego materialnego, uzyska informacje dotyczące 
zasad odpowiedzialności karnej oraz reguł ich wyłączania, a także katalogu kar, środków karnych, kompensacyjnych, 
środków probacyjnych i zabezpieczających. Szczególnie istotna jest znajomość struktury przestępstwa wyrażonej w 
kodeksie karnym oraz umiejętność jej praktycznego zastosowania w odniesieniu do różnych stanów faktycznych w 
konkretnym układzie procesowym. W toku nauki przedmiotu istotny nacisk będzie też położony na poprawną 
interpretację tekstów aktów normatywnych oraz znajomość orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego 

32 Prawo wykroczeń  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne). Prawo wykroczeń dotyczy odpowiedzialności 
karnej za czyny mniejszej wagi niż przestępstwa, ale o powszechnym występowaniu w różnych dziedzinach życia 
społecznego. Celem przedmiotu jest przedstawienie miejsca prawa wykroczeń w obowiązującym porządku prawnym. 
Przedmiot ma przybliżyć podstawowe instytucje charakterystyczne dla prawa o wykroczeniach i instrumenty ich 
stosowania oraz zasady orzekania kar i środków karnych za wykroczenia. Przedmiot przedstawia ogólną 
charakterystykę części szczególnej Kodeksu wykroczeń oraz pozakodeksowego prawa wykroczeń (regulowanego w 
ustawach szczególnych). Obejmuje też podstawowe zagadnienia postępowania w sprawach o wykroczenia, jak 
postępowanie mandatowe, nakazowe i przyspieszone 

33 Kryminalistyka 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne). Przedmiot kryminalistyka dla studentów 
administracji na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi wprowadzenie do interdyscyplinarnej problematyki 
związanej z rozpoznawaniem, wykrywaniem, dowodzeniem i zapobieganiem przestępczości. Uczestnicy zajęć zdobędą 
wiedzę teoretyczną z zakresu kryminalistyki, jak  również samodzielnie będą wykonywać czynności praktyczne 
polegające na ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych ( również z wykorzystaniem wirtualnych 
okularów), czy rozpoznawaniu zabezpieczeń dokumentów. Na zajęciach wykorzystywane będą materiały poglądowe. 
Nabyta w trakcie kursu wiedza i umiejętności pozwolą studentowi  prawidłowo interpretować  podstawowe pojęcia (ślad 
kryminalistyczny, wersja zdarzenia, ekspertyza, identyfikacja kryminalistyczna, czynności kryminalistyczne, 
dokument), dostrzegać powiązania kryminalistyki z innymi gałęziami prawa oraz innymi dziedzinami nauk ( takich jak: 
psychologia, medycyna , biologia, chemia, fizyka,  antropologia, lingwistyka), a także różnice jeśli chodzi o zakres 
zainteresowań kryminalistyki i kryminologii. Absolwent zdobędzie również podstawowe umiejętności praktyczne, które 
będzie mógł wykorzystać w wyborze swojej ścieżki zawodowej, w praktyce zawodowej, ale również dla celów 
prywatnych, np. wiedząc jak wygląda praktyka śledczo-sądowa, będzie potrafił krytycznie spojrzeć i ocenić  fikcję 
literacką czy filmową pokazującą w uproszczony sposób realia walki z przestępczością, będzie potrafił sprawdzić 
zabezpieczenia dokumentów, którymi się posługuje, a także ustrzec się przed działaniami przestępczymi innych osób 
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34 Podstawy rachunkowości  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego/Bezpieczeństwo wewnętrzne). Celem 
przedmiotu jest zapoznanie Studentów z istotą i zasadami powszechnie stosowanego w podmiotach gospodarczych 
systemu gromadzenia i przetwarzania danych finansowych oraz sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych 
przedsiębiorstwa. Absolwent będzie potrafił czytać bilans i rachunek zysków i strat. Pozna podstawowe narzędzie 
służące do gromadzenia danych jakim jest konto księgowe oraz sposoby weryfikowania poprawności zapisów.  Będzie 
także posiadał wiedzę o podstawowych składnikach majątku, kapitałów, przychodów i kosztów. Nabędzie świadomość 
znaczenia i miejsca rachunkowości w systemie informacji gospodarczej. 

35 Podstawy procesu 
karnego  

Przedmiot specjalnościowy (specjalność: Bezpieczeństwo wewnętrzne). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów 
z podstawowymi zagadnieniami z zakresu postępowania karnego. Ćwiczenia mają charakter praktyczno - teoretyczny. 
Po zakończeniu zajęć, Absolwent powinien wiedzieć, jak przebiega proces karny, kiedy może być prowadzony, kto w 
nim uczestniczy (jako strona procesu, organ procesowy, świadek, biegły itp.), jakie prawa mają uczestnicy 
postępowania (zwłaszcza oskarżony i pokrzywdzony) oraz jaki jest zakres dozwolonych działań organów procesowych 
(kiedy i na jakich zasadach mogą ingerować np. w prawo do prywatności). Powinien również potrafić sporządzić 
poprawne pod względem formalnym podstawowe pisma procesowe. Podczas zajęć dużo uwagi jest poświęcane kwestii 
rzetelności postępowania i respektowania praw człowieka w procesie karnym oraz sprawiedliwości proceduralnej i 
materialnej - cel w postaci skazania \"winnego\" nie uświęca środków. 

36 Podstawy prawa karnego 
skarbowego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z 
zasadami odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, przedstawienie kar i środków karnych w prawie 
karnym skarbowym, omówienie znamion podstawowych przestępstw i wykroczeń skarbowych oraz postępowania w 
sprawach karnych skarbowych 

37 Podstawy prawa karnego 
wykonawczego 

Przedmiot  specjalnościowy (Specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne). Prawo karne wykonawcze stanowi trzeci 
fragment szeroko rozumianego prawa karnego, obok prawa karnego materialnego i prawa karnego procesowego. 
Przepisy wymienionych dyscyplin tworzą z założenia spójny system norm, których celem jest zwalczanie przestępczości. 
Stanowiące część systemu prawa karnego, prawo karne wykonawcze to zespół (ogół) norm prawnych, regulujących 
stosunki społeczne powstałe w konsekwencji orzeczenia, a następnie wykonywania prawomocnych lub podlegających 
wykonaniu rozstrzygnięć sądowych  zapadłych w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach o przestępstwa 
skarbowe i wykroczenia skarbowe, w postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz w przedmiocie wykonania kar 
porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. Przedmiotem prawa karnego wykonawczego 
jest zatem określenie trybu postępowania zmierzającego do wykonania orzeczonych kar lub innych środków reakcji na 
przestępstwo (wykroczenie). Do zadań tej gałęzi prawa należy także nakreślenie celów, które w toku ich wykonywania 
powinny zostać osiągnięte, wskazanie kształtu poszczególnych kar i środków oraz zasad ich wykonywania. Współczesne 
rozwiązania kształtujące tzw. postępowanie wykonawcze, stanowią bardzo rozbudowaną formułę w ramach której, 
organy tego postępowania wyposażone są w szereg rozmaitych uprawnień służących aktywnemu kształtowaniu okresu 
odbywania kary lub innych środków karnych przez skazanego. Takie podejście służy indywidualizacji w spojrzeniu na 
konkretnego skazanego, pozwalając na próbę skonstruowania takiego systemu oddziaływania, który będzie 
dostosowany do indywidualnych potrzeb i okoliczności, pozwalając tym samym na pełniejszą realizację 
przyświecających całemu procesowi karania idei zapobieżenia popełnianiu czynów społecznie szkodliwych, w pierwszej 
kolejności przez osoby, wobec których cały ten aparat zastosowano, jak i również przez inne osoby 
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38 Prawo celne i dewizowe  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Bezpieczeństwo wewnętrzne). Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta 
do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa celnego i dewizowego, które będzie mógł 
wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. Podczas konwersatoriów będą omawiane aktualne 
przepisy prawa i orzecznictwo z zakresu prawa celnego i dewizowego, przygotowujące studentów do rozwiązywania 
problemów praktycznych na przykładzie kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw 
Doradztwa Podatkowego. Ponadto celem konwersatorium jest również zapoznanie studentów z podstawowymi 
pojęciami prawa celnego i dewizowego, zasadami obrotu towarowego z zagranicą, pobierania z tego tytułu ceł i innych 
należności celnych, postępowania celnego, obrotu dewizowego oraz uprawnieniami i obowiązkami organów celnych i 
inspekcji celnej. Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów umiejętności poruszania się po przepisach prawa celnego 
i dewizowego ich interpretacji i stosowania w praktyce 

39 

Gospodarowanie 
nieruchomościami i 
kształtowanie ładu 
przestrzennego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego). Przedmiot łączy prawo administracyjne z 
elementami prawa cywilnego w sferze prawa własności nieruchomości, którego podmiotem jest podmiot publiczny 
(Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, inne podmioty posiadające status publicznoprawny, w tym 
podmioty gospodarcze) 

40 

Procedury budżetowe, 
kontrolne i 
odpowiedzialność w 
sektorze finansów 
publicznych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego). Celem przedmiotu jest zapoznanie 
Studentów z najważniejszymi zasadami dotyczącymi procedur budżetowych, kontrolnych i odpowiedzialności w 
sektorze finansów publicznych jako mechanizmów chroniących gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych. Na 
zajęciach zostaną omówione m.in.: procedura budżetowa w zakresie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, procedury wieloletniego planowania finansowego, procedury związane z nadzorem i kontrolą finansów 
samorządowych realizowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe oraz procedury odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych 

41 Finanse samorządowe  
Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego). Celem przedmiotu jest zapoznanie 
studenta z finansami samorządowymi, w szczególności w zakresie gromadzenia dochodów, dokonywania wydatków jak 
również planowania finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego 

42 Administracja ochrony 
środowiska  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego). Przedmiot stanowi część ustrojowego 
prawa ochrony środowiska. Student nabywa wiedzę na temat podstawowych zagadnień tego prawa, zasad ochrony 
środowiska i jego najważniejszych instrumentów prawnych. Przede wszystkim jednak zna strukturę organów i 
obowiązki organów administracji publicznej właściwych w sprawach środowiska i jego ochrony. Wie jak jest zbudowany 
resort środowiska, poznaje ustrój wyspecjalizowanych organów ochrony w Polsce i Unii Europejskiej. Zdobywa  także 
świadomość znaczenia ochrony środowiska 

43 Polityka społeczna  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego). Celem przedmiotu jest przedstawienie 
podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej oraz 
współczesnych kierunków rozwojowych polityki społecznej. Na zajęciach Student ma możliwość zapoznania się z 
uporządkowaną wiedzą z zakresu polityki społecznej, instytucji prawnych funkcjonujących w przedmiotowym obszarze. 
Poznaje i jest motywowany do samodzielnej refleksji na temat takich zagadnień jak m.in. państwo dobrobytu, 
demografia i polityka rodzinna, migracja, dyskryminacja i egalitaryzm społeczny, walka z ubóstwem i wykluczeniem 
ekonomicznym 
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44 Zarządzanie projektami 
UE  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego/Administracja europejska). Celem 
prowadzonych zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem projektu europejskiego, jego cechami, wymagania 
stawianymi, zarządzania projektem, w tym zarządzania finansami. Uczestnik poznaje zasady przygotowania projektu 
europejskiego, narzędzia zarządzania projektem, montaż finansowy. Zdobywa wiedzę na temat instytucji zarządzającej 
projektem. Zna elementy składowe cyklu projektu, potrafi kwalifikować wydatki, opracować harmonogram, cele 
projektu europejskiego 

45 Ogólne prawo podatkowe  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego). W ramach przedmiotu student nabywa 
wiedzę o pojęciu i istocie ogólnego prawa podatkowego i specyfice jego regulacji. Ponadto student nabywa umiejętność 
analizy regulacji ogólnego prawa podatkowego. Absolwent będzie potrafił dostrzegać i stosować instytucje i pojęcia 
prawne z zakresu ogólnego  prawa podatkowego, jak również problemy w stosowaniu regulacji prawa podatkowego i 
nabędzie umiejętność ich rozwiązania. 

46 Szczegółowe prawo 
podatkowe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego). Przedmiot poświęcony jest problematyce 
szczegółowego prawa podatkowego. Tematyka zajęć obejmuje konstrukcję prawną podatków tworzących polski system 
podatkowy, zarówno państwowych, jak i samorządowych. Absolwent nabywa umiejętność ustalania regulacji prawnych 
w przedmiocie szczegółowego prawa podatkowego oraz ich interpretacji. Ponadto absolwent będzie potrafił rozwiązywać 
podstawowe problemy prawne z zakresu szczegółowego prawa podatkowego 

47 Prawo pracy II  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego). Celem zajęć prowadzonych z tego 
przedmiotu jest zapoznanie studentek i studentów z podstawowymi instytucjami tzw. zbiorowego prawa pracy w 
zakresie niezbędnym dla zrozumienia: 1/ zasad działania związków zawodowych, 2/ sposobów rozwiązywania sporów 
zbiorowych oraz prowadzenia strajków, a także 3/ form współudziału pracowników w zarządzaniu zakładem pracy oraz 
4/ udziału pracowników w tworzeniu tzw. autonomicznego (zakładowego) prawa pracy 

48 Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja europejska). Student poznaje zagadnienia dotyczące gospodarki 
światowej, relacje gospodarcze między suwerennymi państwami i innymi podmiotami gospodarki światowej. Student 
zdobywa wiedzę na temat skutków stosowania ograniczeń w handlu międzynarodowym, argumentów za stosowaniem 
protekcji w handlu i za wolnym handlem. Potrafi określić kiedy osiągają kraje korzyści z handlu i co wpływa na ich 
przewagę komparatywną lub absolutną. Potrafi wskazać jakie czynniki wpływają na konkurencyjność międzynarodową 
gospodarki narodowej oraz jaką rolę odgrywają korporacje międzynarodowe w gospodarce światowej 

49 
Obywatel i cudzoziemiec 
w prawie 
międzynarodowym  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja europejska). Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z 
prawami obywatela i cudzoziemca i ich ochroną na gruncie prawa międzynarodowego, jednakże z uwzględnieniem 
również prawa UE i prawa krajowego. Na wykładach omawiane są następujące zagadnienia: pojęcie obywatela i 
cudzoziemca, obywatelstwo UE i prawa obywatela UE, uchodźcy w prawie międzynarodowym i prawie UE, standardy 
traktowania cudzoziemców, ochrona sądowa i pozasądowa obywateli UE, polityka wizowa, azylowa i imigracyjna UE, 
kontrola graniczna oraz współpraca sądowa i organów ścigania. 

50 Administracja 
porównawcza 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja europejska). Celem zajęć jest poznanie narzędzi i metod 
porównywania modelów administracji publicznej różnych państw. Ponadto w trakcie kursu Student pozna modele i 
tradycje administracji publicznych. Przedmiotem zajęć będzie również porównanie wartości i tradycji wybranych 
państw. W trakcie zajęć Student zdobywa wiedzę i umiejętności przydatne w dyskursie polityczno-prawnym. 
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51 Prawo gospodarcze UE  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja europejska). Przedmiot obejmuje najważniejsze polityki Unii 
Europejskiej. Koncentruje się więc na przedstawieniu zasad działania jednolitego rynku wewnętrznego i sposobów 
realizacji swobodnego przepływu towarów, usług, osób i kapitału oraz działania prawa konkurencji. Szczególne 
znaczenie odgrywa ponadto przedstawienie stosowania unijnych przepisów w tym zakresie. Elementem wykładu jest 
także omówienie praktycznego znaczenia obywatelstwa Unii Europejskiej.  

52 Międzynarodowe prawo 
inwestycyjne  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja europejska). Przedmiot dotyczy norm prawa międzynarodowego 
w przedmiocie inwestycji. Zakres obejmuje zarówno inwestycje bezpośrednie (FDI) jak i pośrednie. W ramach 
przedmiotu omawia się także wpływ prawa Unii Europejskiej na międzynarodowe prawo inwestycyjne 

53 Zarządzanie projektami 
UE  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja sektora publicznego/Administracja europejska). Celem 
prowadzonych zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem projektu europejskiego, jego cechami, wymagania 
stawianymi, zarządzania projektem, w tym zarządzania finansami. Uczestnik poznaje zasady przygotowania projektu 
europejskiego, narzędzia zarządzania projektem, montaż finansowy. Zdobywa wiedzę na temat instytucji zarządzającej 
projektem. Zna elementy składowe cyklu projektu, potrafi kwalifikować wydatki, opracować harmonogram, cele 
projektu europejskiego 

54 Prawo konkurencji i 
pomocy publicznej w UE   

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja europejska). Celem przedmiotu jest przedstawienie 
podstawowych zasad funkcjonowania reguł konkurencji i pomocy publicznej, w jaki sposób są stosowane przez 
jednostki władzy publicznej, głównie samorządy, oraz przedsiębiorstwa. W obszarze prawa konkurencji przedmiot 
obejmować będzie przede wszystkim kwestie zasad jakie regulują zawieranie porozumień między podmiotami 
gospodarczymi i w jakie są ograniczenia wykorzystywania przez przedsiębiorstwa posiadanej siły rynkowej. W obszarze 
poświęconym pomocy publicznej przedmiot poświęcony będzie zasadom na jakich władze mogą wspierać 
przedsiębiorstwa oraz finansować organizację usług użyteczności publicznej 

55 Stosunki zewnętrzne UE  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja europejska). Przedmiot niniejszy ma na celu zapoznanie 
Studenta z celami, zasadami, ramami prawnymi i instytucjonalnymi polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii 
Europejskiej. W trakcie zajęć omawiane są następujące zagadnienia: UE jako podmiot prawa międzynarodowego. 
Istota, zasady i cele Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), system instytucjonalny oraz instrumenty 
realizacji i proces decyzyjny WPZiB, główne założenia i cele Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, w tym 
interwencje zewnętrzne UE.  Działania zewnętrzne  UE: wspólna polityka handlowa, polityka stowarzyszeniowa, 
współpraca na rzecz rozwoju, współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi oraz pomoc 
humanitarna, Europejska Polityka Sąsiedztwa i jej wymiary regionalne: Partnerstwo Wschodnie, Unia dla 
Śródziemnomorza i Synergia Czarnomorska. Relacje UE z państwami Bałkanów Zachodnich i europejskimi mini 
państwami, w tym z Watykanem. Ponadto, relacje z wybranymi państwami: USA, Kanada, Rosja, Turcja i Chiny, oraz 
współpraca UE z wybranymi organizacjami międzynarodowymi: ONZ, WTO, Rada Europy, EFTA i  Rada Współpracy 
Państw Zatoki Perskiej 

56 Unia Gospodarcza i 
Walutowa  

Przedmiot specjalnościowy (specjalność Administracja Europejska). Podstawowe mechanizmy funkcjonowania UGW. 
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57 
Przestrzeń Wolności, 
Bezpieczeństwa i 
Sprawiedliwości  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja europejska). Przedmiot ma na celu zapoznanie Studenta z 
celami, zasadami, ramami prawnymi i instytucjonalnymi współpracy państw członkowskich Unii Europejskiej w ramach 
polityki wizowej, azylowej i imigracyjnej, współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych oraz organów ścigania. 
W ramach zajęć omawiane są następujące szczegółowe zagadnienia: geneza, cele, instrumenty prawne i 
instytucjonalne współpracy państw w obszarze polityki wizowej, azylowej i imigracyjnej. Polityka zintegrowanego 
zarządzania granicami- obejmująca: zasady przekraczania granic zewnętrznych, zniesienie kontroli na granicach 
wewnętrznych, uproszczone zasady przekraczania granic.  Polityka wizowa i zasady przemieszczania się w okresie 3 
miesięcznym- obejmująca in.: procedury i warunki wydawania wiz,  umowy o ułatwieniach wizowych czy zasady 
przemieszczania się obywateli państw 3-ich w okresie dłuższym niż 3 miesiące. Polityka imigracyjna i  polityka azylowa 
obejmująca współpracę dotyczącą zwalczania nielegalnej imigracji czy zapobiegania przemytowi ludzi. Pojęcie, cele, 
ramy traktatowe współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz zagadnienia instytucjonalne. Geneza, ewolucja i 
instrumenty prawne i zagadnienia instytucjonalne współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych między 
państwami członkowskimi. Metody współpracy wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich w sprawach karnych. 
Współpraca policyjna.\ 

58 Samorząd gospodarczy w 
Polsce 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Samorząd terytorialny). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Student poznaje rolę samorządu 
gospodarczego w modelu zdecentralizowanej administracji publicznej. Nabywa umiejętności stosowania przepisów 
prawa odnoszących się do ustroju i funkcjonowania samorządów gospodarczych. Ma świadomość roli samorządu 
gospodarczego w modelu zdecentralizowanej administracji publicznej 

59 
Zarządzanie publiczne w 
samorządzie 
terytorialnym 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Samorząd terytorialny). Przedmiot oferuje studentowi możliwość zdobycia 
wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. 
Szczególny nacisk kładzie się na zaprezentowanie nowoczesnych metod zarządzania miastem zorientowanych na 
podnoszenie ich atrakcyjności i konkurencyjności. Ważnym elementem kształcenia jest wyposażenie studenta w 
umiejętności zastosowania w praktyce innowacyjnych narzędzi wspierania procesów decyzyjnych w obszarze 
zarządzania miastem, z uwzględnieniem nowych koncepcji rozwoju miast (w tym smart/intelligent city) 

60 Samorząd terytorialny a 
państwo 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Samorząd terytorialny). Zajęcia dotyczą zewnętrznych oddziaływań na 
struktury administracji samorządowej - z wyłączeniem klasycznych relacji nadzorczych (które stanowią przedmiot 
analiz w ramach innych, wcześniej realizowanych, przedmiotów). Tytułem przykładu: relacje towarzyszące zmianom 
terytorialnym jednostek samorządu terytorialnego; oddziaływania towarzyszące tzw. zajmowaniu stanowiska; 
interakcje zachodzące między organami administracji samorządowej a powiatową administracją zespoloną 

61 
Zadania samorządu 
terytorialnego w sferze 
socjalnej 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Samorząd terytorialny). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
regulacjami prawnymi w zakresie zadań socjalnych realizowanych przez organy władzy publicznej. Student poznaje 
rolę samorządu terytorialnego w modelu zdecentralizowanej administracji publicznej w sferze socjalnej oraz nabywa 
umiejętności stosowania przepisów prawa w zakresie wykonywania zadań jednostek samorządu terytorialnego w sferze 
socjalnej (m.in. przepisów prawa odnoszących się do pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudniania osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania bezrobocia, przemocy w rodzinie czy bezdomności). 

62 Finanse jednostek 
samorządu terytorialnego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Samorząd terytorialny). Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z 
finansami jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem publicznej gospodarki finansowej 
opartej o publiczne plany finansowe 
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63 
Samorząd terytorialny w 
stosunkach 
międzynarodowych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Samorząd terytorialny). Celem przedmiotu jest analiza działalności jednostek 
samorządu terytorialnego w kontekście globalizacji i internacjonalizacji administracji publicznej. Na końcu semestru 
Absolwent potrafi wskazać złożone podstawy prawne współpracy międzynarodowej administracji publicznej, na które 
składają się prawo unijne, prawo międzynarodowe oraz prawo wewnętrze. Ponadto Absolwent potrafi analizować 
politykę zagraniczną państwa z perspektywy roli administracji lokalnej i regionalnej w jej realizacji oraz potrafi ocenić 
funkcje administracji zdecentralizowanej krajów członkowskich w realizacji polityk unijnych. Na podstawie samodzielnej 
analizy studium przypadku Absolwent dokonuje analizy podstaw prawnych oraz ocenia kierunki rozwoju komunalnej 
polityki  zagranicznej gmin, powiatów i województw w Polsce 

64 Pracownicy samorządowi 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Samorząd terytorialny). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
regulacjami prawnymi odnoszącymi się do zatrudniania u pracodawców samorządowych. Student poznaje ścieżki i 
prawne możliwości kariery zawodowej u pracodawców samorządowych. Student nabywa umiejętności stosowania 
przepisów prawa w zatrudnianiu pracowników samorządowych 

65 Samorząd zawodowy w 
Polsce 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Samorząd terytorialny). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawami prawnymi wykonywania zawodów regulowanych (m.in. adwokata, radcy prawnego, architekta). Student 
poznaje rolę samorządu zawodowego w modelu zdecentralizowanej administracji publicznej. Student nabywa 
umiejętności stosowania przepisów prawa odnoszących się do ustroju i funkcjonowania samorządów zawodowych w 
Polsce 

66 
Kontrola i nadzór nad 
samorządem 
terytorialnym 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Samorząd terytorialny). Monograficzne ujęcie jednego z klasycznych aspektów 
samorządowego administrowania. Zajęcia koncentrują uwagę na problematyce nadzoru nad działalnością administracji 
samorządowej, zarówno w świetle regulacji o podstawowym znaczeniu dla tej materii (tj. wynikających z przepisów 
tzw. samorządowych ustaw ustrojowych – np. w zakresie dotyczącym rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów), jak i 
znajdujących umocowanie w przepisach szczególnych (np. dotyczących szkół samorządowych, a wynikających z 
przepisów Prawa oświatowego). Analiza ukierunkowana jest identyfikowanie różnic między procedurami o takim 
przeznaczeniu – także w perspektywie sądowej ochrony samodzielności gmin, powiatów i województw.  

67 Gospodarka komunalna 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Samorząd terytorialny). Celem przedmiotu jest uzyskanie podstawowej wiedzy 
o pojęciu, zakresie gospodarki komunalnej oraz formach organizacyjno-prawnych jej wykonywania. Student uzyska 
umiejętność wyróżniania zadań użyteczności publicznej spośród zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego 
oraz świadomość prawnej specyfiki takich zadań. Zakresem przedmiotu objęta jest także tematyka zróżnicowanych 
form wykonywania zadań własnych, składających się na gospodarkę komunalną, przez jednostki samorządu 
terytorialnego, a także szczególnych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej na rynkach komunalnych 
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Załącznik nr 2 
 
Nazwa kierunku studiów: Administracja 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 2 
 

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe 

1 
Administrowanie 
dostępem do broni 
palnej 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego). Zajęcia z przedmiotu 
Administrowanie dostępem do broni palnej prowadzone są z punktu widzenia właściwego dla nauki prawa 
administracyjnego. Koncentrują uwagę na analizie wykonywania administracji publicznej w zakresie dostępu do broni 
palnej przy szczególnym uwzględnieniu władczych metod regulacji. Analiza podstaw prawno-organizacyjnych, źródeł 
prawa, struktur aparatu administracyjnego regulującego dostęp do broni palnej uwzględnia podstawowe formy działania 
administracji w zakresie dostępu do broni palnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących wydawania 
pozwoleń na broń palną, rejestracji broni palnej, regulacji dotyczących zasad nabywania, przechowywanie, używania, 
przemieszczania czy zbywania broni palnej. 

2 
Agencje i fundusze w 
gospodarowaniu 
mieniem publicznym 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka mieniem publicznym). Agencje i fundusze należą do specyficznych 
niejednorodnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład aparatu administracyjnego. Realizacja niniejszego 
kursu obejmuje m.in. problematykę tworzenia i zadań wykonywanych przez fundusze i agencję, prawne formy działania 
oraz tematykę nadzoru i kontroli nad ich działaniami. 

3 Analiza podatkowa  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta 
wiedzy na temat analizy podatkowej z elementami planowania podatkowego, w szczególności w zakresie wykorzystywania 
instytucji prawno - podatkowych oraz w zakresie określania granic pomiędzy dozwolonymi formami ograniczania 
wysokości obciążeń podatkowych a sprzecznym z prawem unikaniem podatków oraz zastosowania sprawdzonych w 
praktyce sposobów redukcji poziomu płaconych podatków Podczas wykładów będą omawiane aktualne przepisy prawa i 
orzecznictwo z zakresu prawa podatkowego, przygotowujące studentów do rozwiązywania problemów praktycznych na 
przykładzie kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego.  

4 

Dokumenty 
stwierdzające 
tożsamość i akty stanu 
cywilnego 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z administracyjnym prawem osobowym normującym 
sytuacje prawne obywatela. Absolwent nabędzie kompetencje związane z umiejętnością interpretowania przepisów, 
precyzujących prawa i obowiązki, tak z perspektywy obywatela, jaki i organów administracji publicznej,  kształtowanych 
przez prawo dotyczące akt stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów. Będzie posiadał 
świadomość wagi cyfryzacji usług wykonywanych przez administrację świadczącą.  Zapozna się z instrumentami 
informatycznymi, czyli z usługami online świadczonymi przez administrację publiczną takimi, jak  np. Elektroniczna 
Platforma Usług Administracji Publicznej, mTożsamość, mObywatel, elektroniczne odpisy aktów: urodzenia, małżeństwa, 
zgonu. Będzie umiał nabytą wiedzę teoretyczną zaaplikować w praktyce administracyjnoprawnej. 
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5 
Europeizacja 
administracji 
publicznej 

Przedmiot obowiązkowy. Europeizacja administracji publicznej oznacza  oddziaływanie  prawa europejskiego (prawa UE) 
na organizację, zadania i procedury administracji publicznej państw członkowskich UE. Przedmiot ma na celu zapoznanie 
studentów z charakterystyką uwarunkowań, przejawów i następstw zjawiska europeizacji administracji publicznej. 
Organy administracji krajowej nie działają w izolacji, stanowią obecnie element większej całości - administracji UE, 
charakteryzowanej jako Europejska przestrzeń administracyjna. Podstawowymi zasadami tego systemu są współpraca i 
komunikacja. Student pozna zasady i praktyczne aspekty współpracy administracyjnej w UE.  

6 
Ewidencja podatkowa i 
zasady prowadzenia 
ksiąg rachunkowych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów 
z wszystkimi rodzajami ksiąg podatkowych, które w myśl przepisów prawa zobowiązani są prowadzić podatnicy i płatnicy 
w celu prawidłowego wywiązania się z obowiązków podatkowych. Absolwent będzie znał zasady prowadzenia 
poszczególnych ksiąg podatkowych. Nabędzie umiejętność posługiwania się przepisami prawa,  wyboru odpowiedniego 
rodzaju księgi podatkowej adekwatnej do sytuacji podatnika. 

7 Ewolucja polskiego 
systemu skarbowego  

Przedmiot do wyboru. W ramach przedmiotu scharakteryzowane zostaną podstawowe pojęcia związane ze skarbowością 
oraz kształtowanie się polskiego systemu skarbowego. 

8 

Finansowanie 
zamówień publicznych 
i partnerstwa 
publiczno-prywatnego 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z najważniejszymi zasadami dotyczącymi 
finansowania zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie 
powiązań pomiędzy prawem finansów publicznych i prawem zamówień publicznych oraz partnerstwem publiczno-
prywatnym poprzez centralne pojęcie środków publicznych, wskazanie podstawowych zasad finansów publicznych 
odnoszących się do wydatkowania środków publicznych w ramach zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-
prywatnego, scharakteryzowanie jednostek sektora finansów publicznych jako zamawiających oraz omówienie zasad 
odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związanej z zamówieniami publicznymi. 

9 

Gospodarka 
komunalna i 
prywatyzacja jej 
wykonania 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka mieniem publicznym). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów 
z pojęciem gospodarki komunalnej oraz formami i przejawami prywatyzacji jej wykonywania. Studenci uzyskają wiedzę 
o ramach prawnych oraz o specyfice prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego, w 
tym o formach organizacyjnych takiej działalności oraz o jej wpływie na konkurencję na rynkach lokalnych i o znaczeniu 
dla funkcjonowania społeczności lokalnych i regionalnych. Celem przedmiotu jest także uzyskanie przez Absolwentów 
umiejętności posługiwania się prawnym pojęciem użyteczności publicznej, a tym samym wyodrębniania zadań 
użyteczności publicznej spośród ogółu zadań publicznych. Student uzyska także świadomość wieloznaczności pojęcia 
prywatyzacji zadań publicznych i umiejętność posługiwania się tym pojęciem w jego zróżnicowanych znaczeniach. 

10 Gospodarka odpadami 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). W Europie zużywamy ok. 16 ton produktów 
rocznie na jedną osobę, z czego 6 ton to odpady. W 2010 r. całkowita produkcja odpadów w UE wyniosła 2,5 mld ton. W 
tych okolicznościach, z jednej strony gospodarka odpadami komunalnymi jest kluczowym czynnikiem ekonomii i prawa 
UE oraz państw członkowskich. Z drugiej zaś strony, coraz większym problemem jest nielegalny obrót odpadami i ich 
nielegalne składowiska. Wszystkie te problemy będą przedmiotem analizy i dyskusji na wykładach i warsztatach z 
stosowania prawa. Zajęcia są prowadzone w formie case study, mającej na celu kształtowanie praktycznych umiejętności 
stosowania, wykładni oraz rozumienia prawa. W trakcie zajęć Studenci w ramach dyskusji będą rozwiązywać rzeczywiste 
problemy związane gospodarką odpadami. Zapoznają się prawdziwymi sprawami, także przy pomocy materiałów 
filmowych. 
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11 
Historia więziennictwa 
i rozwój instytucji 
korekcyjnych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba kuratorska). 1. Geneza więziennictwa w 
dawniejszych czasach 2. Współczesne początki myśli penitencjarnej w czasach nowożytnych 3. Rozwój więziennictwa w 
Polsce (do 1795 r.) 4. System celkowy 5. System progresywny 6. Więziennictwo i myśl penitencjarna w Polsce pod 
zaborami i w II Rzeczypospolitej. 

12 
Historyczne korzenie 
współczesnej 
administracji 

Przedmiot obowiązkowy. Na wykładzie studenci poznają  wpływ historycznych instytucji i rozwiązań ustrojowych na 
współczesną administrację na ziemiach polskich. Szczegółowo zostaną omówione kwestie ewolucji systemu urzędniczego, 
podziału terytorialnego w ujęciu historycznym, ewolucji i rozwoju instytucji samorządu terytorialnego, problematyki 
reorganizacji administracji oraz organizacji sądownictwa administracyjnego na przestrzeni dziejów. 

13 Informacja publiczna i 
niejawna 

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot ma umożliwić studentom zapoznanie się pojęciami i zasadami funkcjonowania 
dostępu do informacji i ich ochrony. Główny nacisk położony został na dwa obszary - informację publiczną i informacje 
niejawne. Pobocznie pojawiać się będzie tematyka ochrony danych osobowych i powtórnego wykorzystania informacji 
sektora publicznego. W toku wykładu znajdzie się również miejsce na przybliżenie ogólnych zagadnień z zakresu tajemnic 
prawnie chronionych. Jednym z podstawowych celów będzie również zapoznanie studenta z praktyczną stroną 
pozyskiwania i udostępniania informacji publicznej (w trakcie ćwiczeń) w oparciu o kazusy i ćwiczenia praktyczne - 
nabycie umiejętności formułowania wniosków, czy wstępnego tworzenia dokumentacji. 

14 
Informatyzacja 
administracji 
publicznej 

Przedmiot obowiązkowy. Charakterystyka problemów prawnych, organizacyjnych i technicznych związanych z 
funkcjonowaniem zinformatyzowanej administracji publicznej, w szczególności w zakresie identyfikacji osób, roli ePUAPu 
i efektywności systemów teleinformatycznych. 

15 Język obcy nowożytny Język obcy. 

16 
Kompensacja i 
sprawiedliwość 
naprawcza  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba kuratorska). . Celem przedmiotu jest 
zapoznanie Studentów z najważniejszymi założeniami modelu sprawiedliwości naprawczej oraz problematyką środków o 
charakterze kompensacyjnym stosowanych w razie wyrządzenia szkody czynem zabronionym. Absolwent będzie potrafił 
interpretować prawnie istotne pojęcia i przesłanki dotyczące odszkodowania i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu 
wyrządzonej szkody. Będzie także mógł wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce prawniczej. Zajęcia rozwiną 
umiejętności Studentów w zakresie redagowania roszczeń odszkodowawczych. 

17 

Kontrola rozstrzygnięć 
organów jednostek 
samorządu 
terytorialnego 

Przedmiot do wyboru. Zajęcia - bazując na wiedzy, kompetencjach i umiejętnościach uzyskanych już na studiach 
pierwszego stopnia (w szczególności z przedmiotów: Prawo administracyjne; Postępowanie administracyjne i 
sądowoadministracyjne; Ustrój samorządu terytorialnego) – koncentrują uwagę na dwóch sferach: tytułowej kontroli 
podejmowanej w ramach postępowania administracyjnego oraz w ramach tzw. nadzoru ogólnego (ustrojowego) nad 
działalnością komunalną. W pierwszym przypadku skupiają się na relacjach między samorządowymi kolegiami 
odwoławczymi a organami gmin/powiatów/województw (w kontekście kontroli dotyczącej: decyzji, postanowień, sporów 
o właściwość, bezczynności i przewlekłego prowadzenia postępowania). W drugim – na nietypowych procedurach 
nadzorczych (w szczególności – polegających na podejmowaniu zarządzeń zastępczych, np. w sprawie dekomunizacji 
nazw ulic). Każdorazowo analizy dochodzą do poziomu kazusów. 
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18 
Kryminologia z 
elementami nauk 
policyjnych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba kuratorska). Celem przedmiotu jest 
zapoznanie Studentów z podstawową wiedzą kryminologiczną i kryminalistyczną. Absolwent będzie potrafił, biorąc udział 
w wykładach, przede wszystkim rozróżnić to, czym zajmuje się kryminologia a czym nauki policyjne, oraz nie tylko opisać 
strukturę organizacyjną policji, jej zadania, kompetencje, sposoby działania, uprawnienia w oparciu o przepisy prawne, 
ale i analizować te przepisy w kontekście ich praktycznego zastosowania. Temu mają służyć ćwiczenia poświęcone 
stosowaniu prawa, które rozwiną także umiejętności Studentów w zakresie prezentowania i argumentowania swojego 
stanowiska. Absolwent będzie potrafił również praktycznie zastosować wiedzę kryminologiczną w pracy organów ścigania. 

19 
Mediacje i negocjacje 
w administracji 
publicznej 

Przedmiot do wyboru. W trakcie zajęć studenci poznają mechanizmy komunikacyjne oraz techniki wpływu społecznego 
przydatne w trakcie  prowadzenia negocjacji i mediacji w obszarze działania administracji publicznej. Poznają także 
podstawy prawne prowadzenia negocjacji oraz uczestnictwa w mediacjach regulowanych  Kodeksem Postępowania 
Administracyjnego oraz innymi przepisami proceduralnymi. Przedmiotem zajęć są też elementy wiedzy dotyczącej 
kształtowania wizerunku osób reprezentujących podmioty publiczne w negocjacjach i mediacjach oraz formalne i 
praktyczne aspekty pracy negocjatora i mediatora. 

20 Międzynarodowa 
współpraca regionalna 

Przedmiot do wyboru. Tematyka zajęć: Zagadnienia wprowadzające („Międzynarodowa współpraca regionalna” – 
wyjaśnienie siatki pojęciowej, wymiar globalny, międzynarodowy, regionalny, lokalny); Podstawy prawne współpracy 
międzynarodowej JST (Konstytucja, prawo europejskie, umowy międzynarodowe, ustawy ustrojowe: USW, USP,USG); 
Umowy międzyregionalne i lokalne – analiza na podstawie zebranych materiałów; Wymiar unijny międzynarodowej 
współpracy regionalnej i lokalnej JST; Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej; Międzynarodowa współpraca 
województw. Priorytety współpracy zagranicznej województwa jako akt polityki samorządu województwa; Euroregiony a 
organizacje regionów (miast i gmin) partnerskich Przygotowanie i prezentacja case study przez studentów. 

21 
Międzynarodowe 
standardy 
rachunkowości  

Przedmiot do wyboru. Jego celem jest umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej wskazanych treści Międzynarodowych 
Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz przygotowanie Studentów do sporządzenia 
sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

22 Ochrona porządku i 
spokoju publicznego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego). Przedmiot dotyczy 
podstawowego zakresu ochrony prawa o wykroczeniach, jakim jest porządek i spokój publiczny. Jest on częścią szerszego 
zagadnienia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie karnym. Niniejszy przedmiot obejmuje wybrane 
wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu z art. VIII k.w., na czele z wykroczeniem zakłócenia porządku 
i spokoju publicznego z art. 51 k.w., a także wybrane wykroczenia z innych rozdziałów Kodeksu wykroczeń, m.in. 
przeciwko obyczajności publicznej i urządzeniom użytku publicznego. Poza tym przedmiot ten zajmuje się analizą 
ustawowych znamion wybranych wykroczeń z ustaw szczególnych, takich jak: ustawa o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, czy ustawa o stanie wyjątkowym. 
Przedmiot obejmuje także projektowane zmiany w Kodeksie wykroczeń i Kodeksie Karnym w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, zwiększające skuteczność ochrony w tym zakresie. 

23 

Odpowiedzialność w 
systemie zamówień 
publicznych i 
partnerstwa publiczno-
prywatnego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja mienia publicznego). Student poznaje zasady i instrumenty 
odpowiedzialności prawnej administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-
prywatnego. Potrafi stosować przepisy prawne ze wskazanego obszaru, a ponadto potrafi samodzielnie dostrzegać 
podstawowe problemy z zakresu prawa publicznego i prywatnego pojawiające się szczególnie w administracji publicznej. 
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24 Opieka 
postpenitencjarna 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego). Zadaniem kursu jest przybliżenie 
złożonej problematyki opieki (pomocy) postpenitencjarnej traktowanej jako jeden z ważnych elementów polityki 
kryminalnej, sprzężonej z polityką socjalną. Profilaktyka postpenalna koncentruje się na działaniach zmierzających do 
zmniejszenia przestępczości osób już poprzednio karanych (recydywy). Opieka postpenitencjarna, będąca pojęciem 
języka prawnego jest zagadnieniem zawierającym w swojej treści także elementy socjologiczne, kryminologiczne i 
psychologiczne. Wynika to z faktu, że postępowanie człowieka, z jednej strony, jest uzależnione od nakazów i zakazów 
normatywnych i zwyczajowych, z drugiej strony, uwarunkowane jest prawidłowościami rządzącymi jego procesami 
psychicznymi i jego interakcją z otoczeniem. Opieka postpenitencjarna jest to działalność organów państwowych i 
organizacji społecznych, mająca na celu udzielenie wszechstronnej pomocy osobom zwalnianym z zakładów karnych, 
aresztów śledczych oraz innych zakładów zamkniętych. Opieka postpenitencjarna to także pomoc na rzecz rodziny 
skazanego oraz osób pokrzywdzonych przez przestępstwo. 

25 Organizacja i 
funkcjonowanie "KAS" 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Zapoznanie się z organizacją i działaniem 
Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie uregulowanym ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej umożliwia 
orientację w stanie prawnym oraz posługiwanie się przepisami dla potrzeb ich analizy, oceny i interpretacji. 

26 
Organizacja i 
prowadzenie 
działalności kulturalnej 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Student poznaje regulacje prawne odnoszące 
się do sfery instytucji kultury oraz mechanizmy ich funkcjonowania. Potrafi stosować przepisy prawne we wskazanym 
obszarze. 

27 
Organizacja i zasady 
działania ratownictwa 
medycznego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego). Przedmiot, zgodnie z nazwą, 
dotyczy organizacji oraz zasad działania służb ratowniczych, odpowiedzialnych za życie i zdrowie pacjentów będących w 
stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. 

28 

Organizowanie, 
kontraktowanie i 
finansowanie 
świadczeń 
zdrowotnych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Przedmiot obejmuje zagadnienia ze sfery 
organizacji, finansowania i kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Przedmiot obejmuje takie zagadnienia jak 
ubezpieczenie zdrowotne, podmioty funkcjonujące w sferze opieki zdrowotnej, zawieranie, treść i charakter prawny 
umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne. 

29 

Organy administracji 
penitencjarnej i 
organizacja kurateli 
sądowej  

Przedmiot do wyboru. Prezentowana w ramach wykładu problematyka zaliczana jest do sfery tzw. kontroli społecznej, 
czyli działalności zmierzającej do podporządkowania członków społeczeństwa normom grupowym. Kontrola społeczna 
przyjmuje kształt sformalizowany (czyli regulowany systemem norm przewidujących, kto, wobec kogo i jakimi środkami 
wpływa na przestrzeganie określonych norm) oraz niesformalizowany (oparty na niedookreśloności kręgu podmiotów 
kontrolowanych, agend kontrolnych oraz wykorzystywanych środków). System instytucji prezentowany w ramach 
wykładu zaliczamy do tzw. agendy sformalizowanej kontroli prawnej. Zasadnicze zadanie to odtworzenie ustrojowego 
kształtu i ustalenie podstawowych zasadach funkcjonowania organów administracji penitencjarnej oraz sądowej służby 
kuratorskiej. Ustalenie miejsca tych podmiotów w strukturze organów odpowiedzialnych za ograniczanie zjawiska 
przestępczości. Ważne jest także zwrócenie uwagi na zakres uprawnień i kompetencji funkcjonariuszy służby więziennej 
oraz kuratorów sądowych. Kurs koncentruje się na wykonywaniu orzeczeń karnych, z uwzględnieniem podstawowych 
założeń metodyki pracy w zawodzie kuratora i funkcjonariusza służby więziennej. 
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30 Oświata i szkolnictwo 
wyższe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów 
z najważniejszymi ideami, koncepcjami, poglądami i uwarunkowaniami organizacji i funkcjonowania oświaty i szkolnictwa 
wyższego jako zadań administracji świadczącej w państwie. Zajęcia służą zapoznaniu z wiedzą w zakresie 
fundamentalnych  w państwie usług edukacyjnych na różnych etapach edukacji i w różnym wieku, ustrojem oświaty i 
szkolnictwa wyższego oraz umiejętności praktycznego wykorzystywania prawa w tym zakresie na forum szkół z systemu 
oświaty i szkolnictwa wyższego. Absolwent  będzie potrafił interpretować prawnie zasady i tryb stanowienia aktów prawa 
zakładowego na forum oświatowych zakładów administracyjnych i szkół wyższych. Będzie także posiadał świadomość roli 
prawa jako instrumentu realizacji określonych celów polityki edukacyjnej państwa, dominujących w społeczeństwie 
wartości i zasad moralnych w  procesie edukacyjnym, wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce prawniczej oraz aktywnie 
uczestniczyć w dyskursie polityczno-prawnym. Nabyta wiedza i umiejętność służą też indywidualnemu wykorzystywaniu 
jej w praktyce w warunkach korzystania z edukacyjnych usług na forum tych szkół. 

31 Penologia i socjologia 
przestępczości  

Przedmiot obowiązkowy dla wszystkich studentów z wyjątkiem specjalności Doradztwo podatkowe i podatki. 
Penologia to nauka zajmująca się kara kryminalną. Socjologia przestępczości to próba uchwycenia społecznych warunków 
związanych z przekraczaniem norm prawa karnego. Kurs ma za zadanie zaprezentować uporządkowane informacje o 
karze oraz współczesnych środkach reakcji na przestępstwo oraz ukazać współczesną przestępczości zwłaszcza w jej 
społecznym, ekonomicznym i transgranicznym kontekście. Zasadnicza perspektywą są problemy instytucjonalne systemu 
karnego, procesy prawno-społeczne związane z przestępstwem i karą.  Celem zajęć jest uchwycenie społecznych skutków 
karania (funkcji kary). Zwrócenie uwagi na zagadnienia teoretyczne i doświadczenia praktycznych związanych z polityką 
karną. Ważne jest także ustalenie podstaw karania tj. aksjologii, ideologii, racjonalizacji i filozofii kary. 

32 Podania i pisma w 
sprawach podatkowych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta 
do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa podatkowego, które będzie mógł 
wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. Zdobyta wiedza pozwoli na umiejętne formułowanie 
żądań w sprawach podatkowych, a także na zrozumienie zawiłości przepisów prawa podatkowego. 
Podczas wykładu będą omawiane aktualne przepisy prawa i orzecznictwo z zakresu prawa podatkowego, przygotowujące 
studentów do rozwiązywania problemów praktycznych na przykładzie kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję 
Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. 

33 Podatki bezpośrednie i 
pośrednie 

 Prawne aspekty opodatkowania bezpośredniego i pośredniego. 

34 
Podatki bezpośrednie 
w interpretacjach i 
orzecznictwie  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Przedmiot stanowi uporządkowanie i 
rozszerzenie wiedzy dotyczącej podatków bezpośrednich przez pryzmat orzecznictwa i interpretacji podatkowych. 
Przedstawia aktualne linie interpretacyjne i orzecznicze w zakresie najważniejszych problemów praktycznych dotyczących 
podatków bezpośrednich. Uczy krytycznego analizowania orzecznictwa i interpretacji podatkowych. 

35 
Podatki pośrednie w 
interpretacjach i 
orzecznictwie  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta 
do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa podatkowego w zakresie podatków 
pośrednich, które będzie mógł wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. Podczas warsztatów 
analizowane będą aktualne przepisy prawa i orzecznictwo z zakresu podatków pośrednich, przygotowujące studentów do 
rozwiązywania problemów praktycznych na przykładzie kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję 
Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. 
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36 Podatki samorządowe  

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podatkami, które stanowią dochody gmin w 
Polsce. Podatki samorządowe są najważniejszymi dochodami, z których finansowane jest funkcjonowanie gmin. 
Absolwent będzie potrafił interpretować znaczenie przepisów podatkowych oraz zastosować je w praktyce. Ponadto, 
będzie także posiadał specjalistyczną wiedzę pozwalającą na sformułowanie argumentów pozwalających na obronę 
podatnika przed organem podatkowym oraz obliczenie prawidłowej wysokości podatku przypadającego do zapłaty. 

37 
Podmioty niepubliczne 
w administracji 
publicznej 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest poznanie reguł współpracy administracji publicznej i podmiotów 
niepublicznych w realizacji przedsięwzięć o charakterze użyteczności publicznej. Efektem kształcenia jest nabycie wiedzy 
dotyczącej uregulowań prawnych dla PPP, przygotowania przedsięwzięcia oraz identyfikacji kosztów i korzyści płynących 
z partnerstwa publiczno-prywatnego. 

38 

Podstawy 
międzynarodowego i 
unijnego prawa 
podatkowego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Celem wykładu jest omówienie podstawowych 
zagadnień z zakresu problematyki unijnego i międzynarodowego prawa podatkowego. Treści programowe wykładu 
obejmują w pierwszej kolejności zdefiniowanie struktury systemu prawa podatkowego obowiązującego w Polsce, ze 
wskazaniem na podsystem prawa krajowego i unijnego oraz prawa międzynarodowego – cechy tych kategorii regulacji 
(ich źródła, przedmiot regulacji i zakres) oraz ich wzajemnych relacji na poziomie stanowienia prawa, obowiązywania i 
procesu stosowania. Po drugie, zagadnienia szczegółowe z zakresu unijnego prawa podatkowego (w tym między innymi 
przedmiot, zakres regulacji i podstawowa terminologia dyrektyw w przedmiocie podatków pośrednich i bezpośrednich) 
oraz międzynarodowego prawa podatkowego (w tym między innymi przedmiot, zakres, struktura, podstawowa 
terminologia z zakresu konwencji modelowej OECD). 

39 

Podstawy rachunkowo-
finansowe 
sporządzania ofert i ich 
oceny oraz podział 
ryzyka w partnerstwie 
publiczno-prywatnym 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka mieniem publicznym). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów 
z istotą i celem współpracy między partnerem publicznym a prywatnym oraz kryteriami oceny ofert w świetle przepisów 
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.  Absolwent będzie znał podstawy sporządzania ofert przetargowych, w tym 
kosztorysu ofertowego. Nabędzie umiejętność posługiwania się przepisami prawa i identyfikowania podstawowego ryzyka 
występującego w partnerstwie publiczno-prywatnym. 

40 
Podstawy stosowania i 
wykładni prawa w 
administracji 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z teoretyczno-prawnymi zagadnieniami procesu 
stosowania prawa, pojęciem obowiązywania systemowego normy prawnej, decyzyjnym modelem stosowania prawa oraz 
szczegółową charakterystyką dyrektyw wykładni i wnioskowań prawniczych. 

41 Polityka 
administracyjna 

Przedmiot obowiązkowy. Poznanie i opanowanie mechanizmu ustalania celów działania administracji publicznej i metod 
ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktów polityki administracyjnej. Analiza prawnych i pozaprawnych 
uwarunkowań polityki administracyjnej. Ustalenie wewnętrznych i zewnętrznych czynników wpływających na 
kształtowanie polityki administracyjnej w układzie sektorowym i resortowym. Wpływ europeizacji i globalizacji 
administracji publicznej na politykę administracyjną. 

42 
Pomoc społeczna i 
świadczenia socjalnego 
wsparcia 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Na zajęciach student zdobywa wiedzę na temat 
pomocy społecznej i świadczeń  socjalnego wsparcia takich jak, np. dodatki mieszkaniowe, zasiłki rodzinne, świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego. Pogłębia wiedzę teoretyczną na temat systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce oraz 
nabywa, względnie pogłębia, umiejętności stosowania przepisów normujących świadczenia zabezpieczenia społecznego 
w praktyce. Zajęcia rozwiną także umiejętności Studentów w zakresie prezentowania i argumentowania swojego 
stanowiska. 
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43 Postępowanie 
podatkowe  

Przedmiot obowiązkowy. W ramach tego przedmiotu student zapoznaje się z różnorodnymi trybami postępowań w 
sprawach podatkowych. Absolwent nabywa znajomość regulacji dotyczących postępowania podatkowego, a także 
umiejętność analizy tych regulacji. Absolwent potrafi dostrzegać złożone problemy w zakresie stosowania przepisów 
postępowania podatkowego, a także potrafi je rozwiązywać z wykorzystaniem orzecznictwa sądowego i interpretacji 
przepisów prawa podatkowego. 

44 Postępowanie 
sądowoadministracyjne 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o postępowaniu sądowoadministracyjnym, ustroju i 
modelu polskiego sądownictwa administracyjnego, ochronie praw jednostki wobec władczej ingerencji administracji 
publicznej. W ramach zajęć dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń) przedstawiony jest problem zakresu sprawy 
sądowoadministracyjnej oraz rodzaju legitymacji skargowej. Szczegółowo omawiany jest tryb wszczęcia postępowania 
sądowoadministracyjnego (z naciskiem na praktyczną umiejętność sporządzenia skargi do sądu) a także specyfika 
rozpoznania sprawy sądowoadministracyjnej poprzez kontrolę. Trzeci segment to weryfikacja rozstrzygnięć sądów 
administracyjnych pierwszej instancji. 

45 Prawo celne i 
dewizowe  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta 
do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa celnego i dewizowego, które będzie mógł 
wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. 
Podczas konwersatoriów będą omawiane aktualne przepisy prawa i orzecznictwo z zakresu prawa celnego i dewizowego, 
przygotowujące studentów do rozwiązywania problemów praktycznych na przykładzie kazusów przygotowanych przez 
Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Ponadto celem konwersatorium jest również 
zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa celnego i dewizowego, zasadami obrotu towarowego z zagranicą, 
pobierania z tego tytułu ceł i innych należności celnych, postępowania celnego, obrotu dewizowego oraz uprawnieniami i 
obowiązkami organów celnych i inspekcji celnej. Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów umiejętności poruszania się 
po przepisach prawa celnego i dewizowego ich interpretacji i stosowania w praktyce. 

46 Prawo egzekucyjne 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką zabezpieczenia i egzekucji praw i 
roszczeń w postępowaniu cywilnym i w sprawach administracyjnych; zdobycie przez nich praktycznych umiejętności w 
zakresie opracowania wniosków w przedmiocie wszczęcia i prowadzenia postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego 
w sprawach administracyjnych i cywilnych; nabycie przez Studentów umiejętności wykorzystania teoretycznej wiedzy z 
zakresu zabezpieczenia i egzekucji praw i roszczeń przy rozwiązywaniu kazusów i testów w zakresie odpowiadającym 
egzaminom na aplikacje prawnicze; nabycie przez nich umiejętności oceny wyboru sposobu zabezpieczenia i egzekucji, 
adekwatnego do rodzaju poszukiwanej ochrony prawnej w danym postępowaniu.   

47 Prawo gospodarki 
nieruchomościami 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka mieniem publicznym). Celem zajęć jest analiza norm prawnych 
regulujących gospodarkę nieruchomościami (w szczególności obrót nieruchomościami) oraz określenie przyjętych przez 
ustawodawcę zasadach w tym zakresie, a także przedstawienie stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i w 
literaturze przedmiotu. W ramach zajęć prowadzone są w szczególności rozważania dotyczące reprezentacji podmiotów 
prawa w gospodarce nieruchomościami, pojęć i rodzajów nieruchomości, publicznych rejestrów i ich znaczenia w 
gospodarce nieruchomościami. Ponadto interpretowane są normy prawne regulujące uwłaszczenie użytkowników 
wieczystych prawem własności oraz obciążanie nieruchomości służebnościami gruntowymi, użytkowaniem i hipoteką. 
rozważane są kwestie odnoszące się do podstaw prawnych zawierania umów  najmu i dzierżawy nieruchomości (w 
szczególności z zasobów publicznych). Rozważania koncentrują się także wokół problemów związanych ze stosowaniem 
regulacji określanej mianem prawa sąsiedzkiego. 
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48 Prawo i polityka 
penitencjarna  

Przedmiot  specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba kuratorska). Prawo penitencjarne 
pojmować należy jako całokształt norm prawnych regulujących wykonywanie kar i środków penalnych, które w swojej 
treści związane są z rzeczywistym pozbawieniem wolności. Obecnie w zakres prawa penitencjarnego wpisać należy  karę 
pozbawienia wolności, karę aresztu wojskowego, karę aresztu, tymczasowe aresztowanie, środki zabezpieczające o 
charakterze izolacyjnym oraz kary i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności. Zadaniem wykładu jest 
przybliżenie założeń normatywnych polskiego systemu penitencjarnego. Chodzi o sprecyzowanie celów wykonywania kary 
pozbawienia wolności, przedstawienie typów i rodzajów zakładów karnych oraz systemów odbywania kary pozbawienia 
wolności. Rozważania dogmatyczne poparte zostaną prezentacją aktualnej praktyki w zakresie wykonywania kary 
pozbawienia wolności. W ramach wykładu nie zrezygnowano także z prezentacji problemów historii wykonywania kary 
pozbawienia wolności i wykształconych w tej dziedzinie systemów wykonywania kary oraz zagadnienia specyfiki 
środowiska zakładu karnego,  zjawiska podkultury i psychologicznych następstw izolacji penitencjarnej. 

49 Prawo imigracyjne i 
azylowe 

Przedmiot specjalnościowy (Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego). Prawo imigracyjne i azylowe łączy w sobie 
silne humanitarne wątki prawa ochrony praw człowieka z elementami prawa policyjnego, służącego kontrolowaniu 
napływu cudzoziemców na terytorium państw w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz interesów 
ekonomicznych.   Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami  z zakresu prawa 
imigracyjnego i azylowego, w tym ze złożonym systemem źródeł prawa (międzynarodowe, unijne, krajowe), zasadami 
wjazdu, pobytu i wyjazdu cudzoziemców z terytorium RP, formami ochrony cudzoziemców na terytorium Polski i 
administracyjnoprawnym statusem cudzoziemca w zakresie wybranych praw i wolności (np. dostęp do rynku pracy). 

50 Prawo karne-skarbowe 

Przedmiot obowiązkowy. Prawo karne skarbowe to wyspecjalizowana dziedzina prawa karnego chroniąca interes 
finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej. Przedmiot przybliża zawarte w 
Kodeksie karnym skarbowym zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podstawowe 
instytucje prawa karnego skarbowego i instrumenty ich stosowania oraz ogólne zasady postępowania w sprawach karnych 
skarbowych. Przedmiot ukazuje także priorytet dolegliwości ekonomicznej w prawie karnym skarbowym oraz oparte na 
racjonalnej polityce karnej zaniechanie ukarania sprawcy za cenę odzyskania uszczuplonych należności finansowych 
(głównie ceł i podatków). Ważnym zadaniem przedmiotu jest ogólna charakterystyka części szczególnej Kodeksu karnego 
skarbowego, w która obejmuje przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i 
hazardowe. 

51 Prawo kultury fizycznej 
i turystyki 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Zajęcia są prowadzone w formie wykładów 
oraz warsztatów ze stosowania prawa dzięki którym student nabywa i rozwija określone umiejętności w tym obszarze. 
Przedmiot umożliwia uzyskanie informacji na temat usług publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki, podmiotów 
świadczących te usługi, podstaw prawnych ich świadczenia oraz ich odpłatności. Student pozna także przysługujące jemu 
prawa związane z korzystaniem z tych usług. 

52 Prawo ochrony 
środowiska 

Przedmiot obowiązkowy. Prawo ochrony środowiska jest jednym z ważniejszych i obszerniejszych przedmiotów 
wykładanych na studiach prawniczych i administracyjnych. Student zapoznaje się podstawowymi problemami środowiska 
i zasadami jego ochrony. Ma świadomość wagi problematyki ochrony środowiska we współczesnym świecie. Poznaje 
najważniejsze regulacje  prawa polskiego, europejskiego i międzynarodowego. Poznaje podstawowe pojęcia tego prawa, 
rozumie  treść zasad ogólnych oraz zna zasady ochrony poszczególnych elementów środowiska. Zdobywa także wiedzę 
na temat planistycznych i finansowych instrumentów ochrony, poznaje obowiązki organów władz publicznych w tym 
zakresie, podmiotów korzystających ze środowiska oraz zasady odpowiedzialności prawnej z naruszanie przepisów o 
chronię środowiska. Ma także właściwie ukształtowaną świadomość ekologiczną. 
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53 
Prawo sędziowskie  w 
prawie 
administracyjnym 

Przedmiot do wyboru. Przedmiotem zajęć jest wyjaśnienie znaczenia orzecznictwa sądowego dla podstaw prawnych 
organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Punkt wyjścia nauczania stanowi wskazanie doktrynalnych i 
normatywnych uwarunkowań prawa sędziowskiego. Docelowo zajęcia skupione są na analizowaniu zjawiska prawa 
sędziowskiego w kontekście problematyki stosowania prawa administracyjnego i problematyki źródeł tego prawa - 
zarówno w perspektywie właściwej dla praktyki sądów administracyjnych, jak i pozostałej części judykatury. W toku zajęć 
przekazywana jest wiedza, kształtowane umiejętności i kompetencje z zakresu wybranego orzecznictwa sądowego, w 
szczególności sądów administracyjnych, na podstawie którego uczestnicy konwersatorium przedstawiają referaty oraz 
biorą udział w dyskusji. 

54 Prawo urbanistyczno-
budowlane 

Przedmiot obowiązkowy. Poznanie i opanowanie prawnego mechanizmu ustalania przeznaczenia i sposobu 
zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem aktów planistycznych gminy oraz decyzji indywidualizujących 
prawo do zabudowy i zagospodarowania terenu. Ukazanie proceduralnych wymagań prawidłowości planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz uwarunkowań realizacji inwestycji celu publicznego. Analiza sytuacji inwestora w 
świetle prawa zagospodarowania przestrzennego. Ukazanie perspektywy prawnej regulacji planowania przestrzennego w 
aspekcie zrównoważonego rozwoju oraz polityki regionalnej UE. 

55 Prawo własności 
intelektualnej 

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot realizowany jest w formie wykładu, który poświęcony został omówieniu problematyce 
prawnej ochrony własności intelektualnej z uwzględnieniem specyfiki ochrony przedmiotów prawa autorskiego i prawa 
własności przemysłowej. Omawiane są także podstawowe zagadnienia praktyczne związane z korzystaniem i ochroną 
własności intelektualnej w działalności administracji. 

56 Prawo wyznaniowe 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z polskim prawem wyznaniowym o nachyleniu 
administracyjnoprawnym. Absolwent nabędzie kompetencje związane z umiejętnością interpretowania przepisów 
wydanych i uznanych przez państwo, określających stosunek państwa do wolności sumienia i religii jednostek oraz 
wspólnot religijnych. Będzie umiał wykorzystać w praktyce urzędniczej wiedzę nabytą z zakresu relacji Państwo-Kościół, 
przejawiającą się m.in. w takich zagadnieniach, jak: nauczanie religii, finansowanie związków wyznaniowych, ich 
działalność wychowawczo-opiekuńcza, szkolnictwo wyznaniowe, wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa. Będzie także 
posiadał świadomość kompetencji i zadań rządowej administracji wyznaniowej. Zapozna się także ze środkami ochrony 
wolności sumienia i religii o charakterze publicznoprawnym i prywatnoprawnym. 

57 Prawo zasobów 
naturalnych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka mieniem publicznym). Przedmiot stanowi fragment prawa ochrony 
środowiska i ma na celu zapoznanie studentów z zasadami ochrony i gospodarowania użytkowymi elementami środowiska 
(przyrodą, wodami, lasami, kopalinami). Studenci nabywają wiedzę na temat zasad gospodarczego wykorzystywania tych 
ważnych składników środowiska. Poznają także strukturę organów  odpowiedzialnych za ich ochronę, zasady dostępu i 
reglamentacji działalności związanej z eksploatacją zasobów środowiska. Mają świadomość ich znaczenia dla środowiska 
jako całości. 

58 Probacja i system 
dozoru elektronicznego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba kuratorska). Probacja oraz dozór 
elektroniczny to alternatywne wobec izolacji środki reakcji na przestępstwo. Sankcje wolnościowe realizowane w ramach 
społeczności lokalnych to współcześnie najbardziej dynamicznie rozwijający się element systemu odpowiedzialności 
karnej. Głównym założeniem probacji, w tym warunkowego zawieszenia wykonania kary, jest uznanie sprawcy za 
winnego popełnienia przestępstwa, zawieszenie jej orzeczenia bądź też wykonania, nałożenie na sprawcę obowiązków, 
oznaczenie okresu próby i poddanie go dozorowi kuratora. Fundamentem tak skonstruowanej instytucji jest przekonanie, 
że proces resocjalizacji jest możliwy bez izolacji.  Podstawą takiego założenia jest dodatnia prognoza kryminologiczna 
sprawcy wynikająca z analizy dotychczasowego życia, właściwości i warunków osobistych, sposobu działania podczas 
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popełnienia przestępstwa oraz zachowania się sprawcy po dokonaniu przestępstwa. Dozór elektroniczny to instrument 
dający bardzo wiele nowych, nieznanych w przeszłości możliwości kontroli  i nadzoru nad skazanymi. 

59 
Promocja zatrudnienia 
i instytucje rynku 
pracy 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Przedmiot „Promocja zatrudnienia i instytucje 
rynku pracy” przybliża studentom prawne instrumenty promowania zatrudnienia i zwalczania bezrobocia. Studenci 
poznają pojęcie bezrobocia, jego przyczynę i struktury, pojęcie osoby bezrobotnej i osoby poszukującej pracy, a także 
instrumenty wspierania zatrudnienia. Interdyscyplinarne ujęcie pozwoli na przedstawienie prawnych instytucji rynku 
pracy z uwzględnieniem roli ekonomii społecznej oraz sektora trzeciego. 

60 

Przedsiębiorcy 
publiczni w prawie 
polskim i prawie Unii 
Europejskiej  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka mieniem publicznym). Celem przedmiotu jest uzyskanie wiedzy o 
podmiotach publicznej działalności gospodarczej (przedsiębiorcach publicznych), ich kategoriach, zasadach ich 
funkcjonowania i organizacji, zawartych zarówno w prawie unijnym, jak i w prawie polskim. Student uzyska podstawową 
wiedzę o prawnych ramach funkcjonowania, m.in. spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek samorządowych 
(komunalnych), a także uzyska umiejętność wskazywania specyficznych uwarunkowań prawnych i ekonomicznych 
publicznej działalności gospodarczej. 

61 
Psychopatologia i 
terapia sprawców 
przestępstw 

Przedmioty specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba kuratorska). Student nabywa wiedzę o 
środkach reakcji na zachowania kryminalne wykorzystujących metody terapeutyczne. Student zapoznaje się z treścią 
regulacji z zakresu funkcjonowania leczniczych środków zabezpieczających, środków kontroli i terapii postpenalnej oraz 
kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie terapeutycznym, Student umie rozwiązywać podstawowe problemy 
prawne z zakresu stosowania i praktyki terapeutycznych procedur postępowania ze sprawcami czynów kryminalnych. 

62 Rachunkowość 
budżetowa  

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zagadnieniami finansów publicznych i zasadami 
gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych. Absolwent będzie znał szczególne zasady 
rachunkowości budżetowej i specyficzne dla tej sfery sprawozdania budżetowe. Będzie także posiadał wiedzę z kontroli 
zarządczej i audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych. Zajęcia rozwiną także umiejętności Studentów w 
zakresie adaptowania wiedzy ogólnej z rachunkowości do wymagań finansów publicznych. 

63 Rachunkowość 
finansowa 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy Studentów z zakresu rachunkowości finansowej, z 
uwzględnieniem szerokiego kontekstu podatkowego. Absolwent będzie potrafił analizować oraz prezentować transakcje 
gospodarcze w zgodzie z interpretacjami oraz rozwiązaniu bazującymi zarówno na regulacjach krajowych oraz 
międzynarodowych. 

64 Reformy administracji 
publicznej 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu ewolucji ustroju administracji publicznej w Polsce. Student 
poznaje złożone procesy przekształcające strukturę i zasady funkcjonowania administracji centralnej i terenowej. Poznaje 
także kolejne etapy kształtowania się aktualnego modelu samorządu terytorialnego i administracji rządowej. Potrafi 
uzasadnić przesłanki wprowadzanych zmian oraz dokonać ich krytycznej analizy. 

65 

Regulacje ogólnego 
prawa podatkowego w 
interpretacjach i 
orzecznictwie  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Celem przedmiotu jest nabycie przez Studenta 
wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa podatkowego, które będzie mógł on wykorzystywać 
m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. Podczas warsztatów będą rozwiązywane problemy praktyczne z 
zakresu prawa podatkowego, w postaci kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw 
Doradztwa Podatkowego, w oparciu o podstawowe rodzaje wykładni przy zastosowaniu dyrektyw procedury i preferencji 
oraz reguł kolizyjnych, jak również zasad ogólnych prawa podatkowego. 
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66 
Rynek a regulacje w 
sektorach 
infrastrukturalnych 

Przedmiot do wyboru. W ramach przedmiotu przedstawiane są zagadnienia dotyczące rynku i regulacji sektorów 
infrastrukturalnych. Omawiane są zagadnienia dotyczące polityki i uwarunkowań regulacji w sektorach 
infrastrukturalnych oraz działalność niezależnych organów regulacyjnych. 

67 Seminarium 
magisterskie 

Przygotowanie pracy magisterskiej. 

68 Społeczna gospodarka 
rynkowa i jej zasady 

Przedmiot do wyboru. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z uwarunkowaniami historycznymi i ideologicznymi 
modelu sgr, powstałego w Niemczech po II wojnie światowej i stanowiącego podstawę ustroju społeczno-gospodarczego 
Polski, wyrażonego w art. 20 Konstytucji RP z 1997 r., z jego twórcami, ewolucją i zasadami (własności prywatnej, 
wolności gospodarczej, konkurencji, równości, sprawiedliwości społecznej, solidarności, dialogu i współpracy partnerów 
społecznych). 

69 
Stosowanie środków 
przymusu w sprawach 
karnych  

Przedmiot do wyboru. Przedmiot obejmuje  prawa i obowiązki organów procesowych, stron oraz innych uczestników 
postępowania, tok czynności, związane z możliwością stosowania środków przymusu w celu ujawnienia przestępstwa i 
wykrycia jego sprawcy, a także orzeczenia w kwestii odpowiedzialności sprawcy za przestępstwo i  doprowadzenia do 
wykonania kary. 

70 System bankowy i 
kredytowy 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu \"System bankowy i kredytowy\" jest nabycie przez studenta wiedzy o systemie 
bankowym Polski i Unii Europejskiej oraz o prawie bankowym w szerszym kontekście prawa rynku finansowego. Ponadto 
student zapozna się z podstawowymi regulacjami prawnymi działalności prowadzonej przez banki oraz niebankowe 
instytucje depozytowe a także z regulacjami państwowego nadzoru nad ich działalnością. Po kursie \"System bankowy i 
kredytowy\" student powinien potrafić identyfikować i rozwiązywać podstawowe problemy prawne z zakresu prawa 
bankowego, w tym rozwiązywać kazusy dotyczące czynności bankowych. 

71 System ochrony 
prawnej w UE 

Przedmiot obowiązkowy. Celem jest przedstawienie zasad ochrony prawnej, z jakiej w Unii Europejskiej mogą korzystać 
obywatele i przedsiębiorcy. Obejmuje ona zarówno postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
jak i sądami krajowymi, uwzględniając także ochronę praworządności. Studenci poznają zasady stosowania prawa 
unijnego oraz działanie unijnych instytucji. Ważną rolę odgrywa też przedstawienie ochrony praw podstawowych. 

72 Transport zbiorowy 
Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja usług publicznych). Wykład i warsztaty - analiza prawnej 
problematyki transportu zbiorowego. 

73 
Współczesne doktryny 
polityczne, prawne i 
administracyjne 

Przedmiot obowiązkowy. Na zajęciach omawianie są najważniejsze koncepcje oraz idee dotyczące ukształtowania ładu 
politycznego, społecznego i ekonomicznego, ze szczególnym uwzględnieniem doktryn prawnych. 

74 
Współczesne teorie 
administracji 
publicznej 

Przedmiot do wyboru. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z podstawowymi współczesnymi teoriami 
administracji publicznej. Należą do nich: teoria polityki biurokratycznej, polityczna teoria biurokracji, teoria racjonalnego 
wyboru, New Public Management oraz Governance. W związku z tym, że w większości teorie zostały wypracowane na 
gruncie anglosaskiej kultury prawnej Absolwent na końcu semestru posiada umiejętności wykorzystania omówionych 
teorii do oceny podstawowych instytucji prawa administracyjnego w Polsce oraz poddaje krytycznej ocenie kierunki 
rozwoju  administracji w Polsce oraz w innych krajach Europy Zachodniej. 

75 Wykonywanie zawodu 
doradcy podatkowego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Celem przedmiotu jest prezentacja regulacji 
prawnych i praktyki doradztwa podatkowego. Umożliwi orientację w stanie prawnym oraz znajomość praktycznej 
problematyki działalności doradczej. 
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76 Wykrywanie sprawców 
przestępstw  

Przedmiot kursowy do wyboru w formie konwersatorium.  Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z działaniami 
mającymi na celu wykrycie i wskazanie sprawcy przestępstwa. Działania wykrywcze są omawiane przez pryzmat 
wybranych czynności kryminalistycznych podejmowanych  m. in. na miejscu zdarzenia. Poruszane są także wątki 
zachowania się sprawcy po popełnieniu przestępstwa, zwłaszcza w kontekście zacierania śladów, nadawania zdarzeniu 
cech samobójstwa lub nieszczęśliwego wypadku. To jak działają i jakie zachowanie prezentują sprawcy zostanie poparte 
przykładami zaczerpniętymi z literatury, a dotyczącymi polskich seryjnych morderców. 

77 Zarząd mieniem 
publicznym 

Przedmiot obowiązkowy. Tematyka zajęć w ramach przedmiotu \"zarząd mieniem publicznym\" dotyczy pojęcia mienia 
publicznego, jego rodzajów oraz sposobów nabywania. Podczas zajęć omawiane są przesłanki wydzielenia mienia 
publicznego oraz jego kategorie, z uwzględnieniem mienia wykorzystywanego do wykonywania działalności gospodarczej. 
Ponadto przedmiotem zajęć są podmioty uczestniczące w zarządzie mieniem publicznym, a także wykorzystywane w tym 
celu formy organizacyjno-prawne. Celem zajęć jest przekazanie studentom wiedzy z zakresu instytucji prawnych 
służących efektywnej realizacji zarządu mieniem publicznym wyróżnianych w obszarze prawa publicznego i prawa 
prywatnego oraz funkcjonowania struktur organizacyjnych w administracji w zakresie dotyczącym zarządu mieniem 
publicznym, a także ukształtowanie u studentów umiejętności interpretowania i wyjaśniania zjawisk prawnych w zakresie 
dotyczącym zarządu mieniem publicznym na tle innych dziedzin nauki (np. ekonomicznych, politycznych). 

78 
Zarządzanie 
bezpieczeństwem 
informacji 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego). Celem przedmiotu jest 
zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami związanymi z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. 
Studenci mają przede wszystkim zapoznać się, poprzez udział w wykładach, z aktami prawnymi regulującymi kwestie 
związane z bezpieczeństwem informacji, a poprzez udział w warsztatach ze stosowania prawa będą potrafili analizować 
przepisy prawne w kontekście ich praktycznego zastosowania przy wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji. Warsztaty będą również rozwijały umiejętności Studentów w zakresie prezentowania i argumentowania 
swojego stanowiska w dyskusji prawniczej. Ponadto, Studenci będą potrafili rozpoznawać zagrożenia bezpieczeństwa 
informacji w określonych podmiotach zobowiązanych do zapewnienia tego bezpieczeństwa, skutecznie wdrażać system 
zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz rozwiązywać w praktyce problemy występujących w tym systemie.   

79 Zarządzanie drogami 
publicznymi 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka mieniem publicznym). Celem przedmiotu jest przedstawienie 
administracyjnoprawnej regulacji zarządzania pasem drogi publicznej. Treści programowe przedmiotu obejmują 
następujące zagadnienia: pojęcie drogi publicznej i pasa drogowego, elementy pasa drogowego; pas drogowy jako 
majątek publiczny, zarządzanie nieruchomościami położonymi w pasie drogowym, pozycja prawna zarządcy drogi, 
ochrona pasa drogowego, rodzaje zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, reglamentacja dostępu do pasa drogowego, kara 
administracyjna za zajęcie pasa drogowego. 

80 Zarządzanie kryzysowe 
i stany nadzwyczajne 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego). Przedmiot \"Zarządzanie 
kryzysowe i stany nadzwyczajne\" pozwala studentom  na poznanie systemu zarządzania kryzysowego funkcjonującego 
w Polsce. W ramach przedmiotu student powinien poznać podstawowe pojęcia związane z przedmiotem:, tj. kryzys, 
sytuacja kryzysowe, zarządzanie, zarządzanie kryzysowe czy stan nadzwyczajny. Zapoznanie z instytucjami zarządzania 
kryzysowego, ich kompetencjami i zadaniami umożliwia z kolei zaznajomienie studenta z procedurami i organizacją 
wspomnianego systemu. Niniejszy kurs koncentruje uwagę również na prawnych formach działania stosowanych przez 
organy administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych. Podejmuje również problematykę nadzoru i kontroli nad 
działaniami administracji we wspomnianym zakresie. 
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81 
Zarządzanie ryzykiem 
powrotnej 
przestępczości  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba kuratorska). Problematyka przestępczości 
powrotnej stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. 
W przestępczości powrotnej znajdują odzwierciedlenie znamienne cechy przestępczości jako całości, w szczególnie 
skoncentrowanej i wyraźnej formie. Jednym z warunków powodzenia w walce ze zjawiskiem powrotności do przestępstwa 
jest racjonalne ustawodawstwo przewidujące specjalne unormowania w tym zakresie oraz skuteczne oddziaływania na 
etapie postępowania wykonawczego oraz w zakresie pomocy postpenitencjarnej. 

82 

Zasady 
odpowiedzialności za 
przestępstwa i 
wykroczenia  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja penitencjarna i służba kuratorska). Celem przedmiotu jest 
zaznajomienie Studenta z podstawowymi zasadami odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa uwzględniające 
regulacje z zakresu prawa karnego i prawa o wykroczeniach oraz zapoznanie go z podstawowymi pojęciami związanymi 
z odpowiedzialnością sprawcy oraz rodzajami kar i środków karnych. 

83 
Zgromadzenia 
publiczne i imprezy 
masowe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego). Przedmiot podzielony jest na 
dwie części tematyczne: część penalną i administracyjną. Innymi słowy, odrębnie analizowane są kwestie związane 
odpowiedzialnością za przestępstwa i wykroczenia popełnione w związku z organizacją imprez masowych lub zgromadzeń 
publicznych oraz administracyjnoprawne prawa i obowiązki. W trakcie wykładów Student nabywa niezbędną wiedzę, 
natomiast w trakcie warsztatów ze stosowania prawa Student ćwiczy umiejętności praktyczne związane z organizacją, 
przebiegiem i odpowiedzialnością za zgromadzenia publiczne oraz imprezy masowe. W trakcie warsztatów Studenci w 
ramach symulacji będą rozwiązywać rzeczywiste sprawy związane np. ograniczeniami związanymi z zgromadzeniami 
publicznymi, zakazami stadionowymi lub odmową sprzedaży biletu na imprezy masowe itp. 

84 
Źródła prawa i 
wykładnia prawa 
podatkowego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe i podatki). Celem przedmiotu jest nabycie przez Studenta 
wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa podatkowego, które będzie mógł on wykorzystywać 
m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. Podczas warsztatów będą rozwiązywane problemy praktyczne z 
zakresu prawa podatkowego, w postaci kazusów przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw 
Doradztwa Podatkowego, w oparciu o podstawowe rodzaje wykładni przy zastosowaniu dyrektyw procedury i preferencji 
oraz reguł kolizyjnych, jak również zasad ogólnych prawa podatkowego.  
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Administration in International Organizations 
 

Item Course Content 

1 

Concepts of  Law and 
Administration 
(Pojęcia prawne i 
administracyjne) 

The concept of law. Main layers of the legal order; Basic types of legal systems. Domestic law, international law, 
supranational law; Characteristics of public and private law; Collisions in a legal system and collision rules; Basic 
forms of law-making; Universally binding laws and internal laws; Customary law and case law as sources of law; 
The concept of legal family and main legal families of the world; Basic differences between common law and civil 
law; The structure of legal norms; Legal principles in a normative, descriptive, and non-positivistic sense. Their 
role in the legal system and the application of law; Main methods of interpretation of legal texts (statutory law); 
Relations between various methods of interpretation; Interpretation and application of precedents. Distinguishing 
and overruling. 

2 

Comparative 
Constitutional Law (Prawo 
konstytucyjne 
porównawcze)  

Types of constitutions (legal character of modern constitutions; comprehensive regulation; supremacy of 
constitutions, legitimating principle). Supremacy of constitution and the origins of judicial review (Marbury vs. 
Madison). Approaches to constitutional interpretation. Proportionality (legitimacy of the end, fitness, balancing). 
The European Convention of the Human Rights in domestic constitutional systems. Forms of government: 
presidentialism. Forms of government: parliamentarism. A Judicial branch - prerogatives and guarantees of 
judicial independence. State of emergency in constitutions. Dilemmas of control and primary actors. 
Constitutional courts and their powers (judicial review ex ante, judicial review ex post; abstract and concrete 
review; constitutional complaints; disputes between state organs). 

3 
Political and Legal 
Thought (Myśl polityczna i 
prawna) 

Political philosophy in the Antiquity; political ideas of the Middle Ages; political thought of the Enlightenment; 
modern and postmodern political ideologies; historical and contemporary debates on the meaning of law. 
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4 
Public International Law 
(Prawo międzynarodowe 
publiczne) 

Definitions of public international law; The lack of judicial compulsion in public international law; The lack of 
centralized law-making body; Monistic theories on relations between international and national law; Dualistic 
theories on relations between international and national law; Personality in public international law; State as a 
primary subject of public international law; Types of states; The notion of sovereignty in public international law; 
Neutral states in public international law; Holy See/Vatican; Micro-states; Personality of international 
organizations; Personality of a nation; Personality of national liberation movements; Belligerents and partisans 
as subjects of international law; Individuals; Non- governmental organizations; Multinational/transnational 
corporations; Categories of sources in public international law; International agreements; Procedure of 
concluding international treaties; Reservations to a treaty; Treaty interpretation; Custom as a source of public 
international law; Custom and comity; Principles of public international law; Peremptory norms in public 
international law; Resolutions of international organizations as sources of public international law ; Territorial 
sovereignty; Acquisition of territory; The definition of borders; Rivers in public international law; Legal status of 
polar regions; Legal status of air space; Legal status of aircrafts; Airspace freedoms; Legal status of outer space; 
Astronauts; Delimitations of sea zones; Internal waters; Territorial sea; Continuous zone; Exclusive economic 
zone; Exclusive fisheries zone; Continental shelf; High seas; Status of vessels; The right to possess a flag; 
Piracy; Archipelagic State; Nationality/citizenship - the notion and basic principles; Effective nationality; 
Acquisition of nationality; Statelessness; Extradition; Asylum; International protection of human rights at 
universal level; International protection of human rights at regional level; State organs in international relations; 
Diplomatic missions; Status of the head of state in international law; Diplomatic immunity; Functions of 
diplomatic missions; Classes of heads of missions; Precedence in international diplomatic law; Consular missions; 
Classes of consular missions; Consular immunity; Functions of consular missions; International disputes (notion, 
types); Peaceful settlement of international disputes; Diplomatic disputes' settlement; International arbitration; 
The Permanent Court of Arbitration; Advisory jurisdictions of the International Court of Justice; Composition of 
the ICJ; Judgments of the ICJ (elements, finality etc.); International criminal justice; The use of force. 

5 
Administrative Procedures 
(Procedury 
administracyjne) 

The role and meaning of administrative procedures. The role and meaning of general rules in administrative 
procedures. The right to good administrative procedures. The concept of administrative act in administrative 
procedures. The importance of observance of time limits in administrative procedures. 

6 

Human Resource 
Management 
(Zarządzanie zasobami 
ludzkimi) 

Recruitment; Job Design; Job Description; Person Specification; Methods of Selection; Adaptation; Teamwork 
Motivation; Remuneration; Types of discrimination; Career - Development and Planning; The Role of culture in 
HRM; Informal relationships; Work Environment; Compensation and Benefits; Employee Performance 
Management. 

7 

English Language for 
Administration and Public 
Law (Język angielski w 
zakresie administracji i 
prawa publicznego) 

People in law; Legal professions: barristers, solicitors, judges, prosecutors, public notaries; Possible steps in a 
legal career; Branches of law. Public law - private law distinction; Common law system v. civil law system; 
Substantive law v. procedural law; Sources of law; Systems of government; Separation of powers. Constitutional 
law. Legislative power, executive power and the judiciary; Main characteristics of the US Constitution; 
Constitutions all over the world; Administrative Law; Administrative proceedings and judicial review; Public 
business law. Public procurement; Financial Law. Revenue and expenditures of states; Tax law; Criminal Law. 
Types of offenses. 
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8 

Law of International 
Organizations (Prawo 
organizacji 
międzynarodowych) 

Definitions of International Organizations; Classifications of International Organizations; Representation of State 
in IOs; Full Membership in IOs; Associate Membership in IOs; The Status of Observers; Organs of IOs; Decisions 
of IOs; Internal rules of IOs; External rules of IOs; The scope of Interpretation of Statutes of IOs; Interpretation 
of decisions of IOs; Methods of Interpretation; Financing of IOs; Budget of International Organizations; Legal 
personality of IOs in International Law; Capacity to create international norms by IOs; Status of the Headquarters 
of International Organizations; Staff of International Organizations; International Responsibility of IOs; 
International Organizations before International organs (ius standi); Legal Status of IOs in national law – 
personality vis-à-vis a state; Application of Domestic Law of Host State; Legal Immunity of IOs; Partners of 
external relations of IOs; Instruments of external relations of IOs; Diplomatic relations entered into by IOs; 
Recognition of other subjects of international law by IOs; The United Nations; The ASEAN; The OAS; The WTO; 
The International Labor Organization; The OSCE; The African Union; The Council of Europe; The League of Arab 
States; The Carricom; The UNASUR. 

9 

Administration and 
Administrative Law of the 
European Union 
(Administracja i prawo 
administracyjne Unii 
Europejskiej) 

Administration of the European Union; Administration of the Member States; Europeization of administration; 
Comparative public administration; Administrative law of the European Union; Administrative law of the Member 
States; Europeization of administrative law; Comparative administrative law; Transformation of administration 
of the European Union; Transformation of administrative law of the European Union. 

10 

International Protection of 
Human Rights 
(Międzynarodowa ochrona 
praw człowieka) 

Legal and administrative protection of human rights in international context 

11 

Institutional Law of the 
European Union (Prawo 
instytucjonalne Unii 
Europejskiej) 

Principles governing the division and the exercise of the competences in the EU; Stages of the European 
integration process; The European Council/Council of Ministers/Commission/Parliament: powers, composition, 
voting patterns, the role in the overall institutional setup; Sources of EU law: primary and secondary law; 
Vertical/horizontal effect of directives. 

12 
Foreign Language (other 
than English) Język obcy 
(inny niż angielski) 

Foreign language 

13 
Public Competition Law 
(Publiczne prawo 
konkurencji) 

The concept of public competition law; The formal sources of public competition law; The goals of public 
competition law; Businesses as the basic addressees of public competition law; Agreements restricting 
competition; Abuse of a dominant position; Mergers or concentrations; Public competition authorities; 
Antimonopoly procedures; Anticompetitive state aid; Anticompetitive state practices other than state aid; Sector-
specific regulation (energy, railway, postal, and electronic communications law).  

14 

Substantive Law of the 
European Union (Prawo 
materialne Unii 
Europejskiej) 

The general scope of institutional and substantive law of the EU The nature of the policies of the European Union; 
The origin and nature of economic integration processes in the EU; The idea of harmonisation and mutual 
recognition; Internal Market law - basic principles, scope, and specificity; The idea of Freedoms as economic 
activities; The Cross-border element and reverse discrimination; State’s responsibility for private parties; The 
proportionality principle; The principle of non-discrimination based on nationality; The principle of national 
treatment. 
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15 

Judicial Protection in the 
European Union (Ochrona 
sądowa w Unii 
Europejskiej) 

The architecture of the Court of Justice of the EU; The division of tasks between the Court of Justice and the 
General Court; Preliminary rulings system; The action against Member States for failure to fulfill their obligations 
under the Treaties; The judicial review of the EU acts - actions for annullment; Protection before national courts 
- direct effect and supremacy of EU law; Member States' procedural autonomy; Member States' liability for a 
breach of the EU law; Protection of fundamental rights in the EU. 

16 
Intellectual Property 
Protection (Ochrona 
własności intelektualnej) 

Legal definition of work, fixation, creation, compilation, copies, phonograms, audiovisual work, literary, pictorial, 
graphic work. 2. Visual informations, photos of faces - legal issues. 3. Types of economic copyright. 4. Types of 
moral copyright. 5. Copyright in judicial and criminal proceedings. 6. Waiver of moral copyright in the United 
Kingdom Copyright Act - ghostwriters issues. 7. Author and other copyright holders entitled to copyright 
protection, derivative work rights. 8. Neighbouring rights (related rights) and the definition of broadcasting. 9. 
Infringement of copyright  - civil torts and criminal offences. 10. Duration and transfer of copyright. 11. Scope 
of free use. 12. Computer programs and copyright. 

17 
Ethics in Public 
Administration (Etyka w 
życiu publicznym) 

Main perspectives of ethical reflection; Teleology and virtue ethics; Moral philosophy of Aristotle and its practical 
applications; Deontology; Moral philosophy of Immanuel Kant and its practical applications; Utilitarianism; Moral 
philosophy of Jeremy Bentham and John Stuart Mill and its practical applications; Contractualism; Moral 
philosophy of John Rawls and its practical applications; Discourse ethics; Moral philosophy of Jurgen Habermas 
and its practical applications.  

18 

English for Private Law 
(Język angielski w 
zakresie prawa 
prywatnego) 

Contract Law; Principle of freedom of contracting; The elements of a contract; Types of agreements; Negotiating 
and drafting contracts; Standard contractual clauses; Performance and breach of a contract; Remedies; 
Damages; Employment Law; Tort Law; Concept of an illicit act; Liability for civil wrongs; Family Law; Marriage; 
Relations between parents and children; Inheritance law; Statutory succession; Wills; European Certificate of 
Succession; Property law; Conveyance; Limited property rights; Mortgage; Pledge; Intellectual Property Law; 
Copyrights; Patents; Dispute resolution; Litigation; Arbitration; Mediation. 

19 

Structural Funds and 
European Projects 
Financing (Fundusze 
strukturalne i 
finansowanie projektów 
europejskich) 

The objectives of regional policy; The principles of the EU regional policy; Objective I of regional policy; Objective 
II of regional policy; Objective III of regional policy; The financing of projects from the European Regional 
Development Fund; Financing projects from the Cohesion Fund; Financial support for projects from the European 
Social Fund; Business plans for European projects; The rules of the financing of European project; Financial 
corrections; Analysis and feedback; Requirements for reporting; Accounting of the structural funds; The eligible 
costs; The co-financing of European projects; The context of the reporting; A new software for on-line 
communication; European projects in the Lower Silesia Region; Advantages and disadvantages of structural 
funds. 

20 
Environmental Law 
(Prawo ochrony 
środowiska) 

International and comparative environmental law 



19 

21 

Diplomatic and Consular 
Law (Prawo 
dyplomatyczne i 
konsularne) 

Establishment, severance and termination of diplomatic relations; Diplomatic mission: functions, privileges and 
immunities; Members of a diplomatic mission; Head of a mission: classes and process of taking up the function; 
Privileges and immunities of diplomatic agents; Diplomatic bag and diplomatic courier; Diplomatic asylum; 
Permanent missions to international organizations; Privileges and immunities of international organization's 
representative; Privileges and immunities of an official of  international organizations; Privileges and immunities 
of the UN officials; Privileges and immunities of the EU officials; European External Action Service; Special 
missions and their privileges and immunities; Consular relations: establishment and termination; A consular 
post: functions, privileges and immunities; A head of a consular post: classes, credentials and process of taking 
up the function; Privileges and immunities of consular officers; Honorary consuls. 

22 
International Civil Service 
(Międzynarodowa służba 
cywilna) 

International legal and administrative regulations regarding civil service 

23 Seminar (Seminarium) Preparing a Master's thesis 

24 

Polish Language for 
Foreigners (A1) (Język 
polski dla cudzoziemców 
A1) 

Polish language 

25 Public Management 
(Zarządzanie publiczne) 

Management and public management; Administrative management; Organizations and public organizations; 
Public administration; Governance and good governance; The context of public organizations and public 
management; Legal environment of public management; Dimensions of public management; Strategies for 
public management; Peculiarities of public management; Public management: national, European and global. 

26 
International Economics  
(Ekonomia 
międzynarodowa) 

Absolute and comparative advantages in trade theories; The Heckscher-Ohlin model – assumptions and 
implications; The Leontief paradox and its consequences; Alternative trade theories (trade with economies of 
scale, intra-industry trade, theory of overlapping demand, product life cycle theory, gravity model); Tariffs and 
quotas under the perfect competition and monopoly; The welfare effect of tariffs, quotas and export subsidies; 
Non-tariff trade barriers (quotas, VER, export subsidies, technical barriers to trade,  sanitary and phytosanitary 
measures, blue tariffs, red-tape barriers, rules of origin, antidumping, countervailing duty, safeguards); 
Arguments for trade liberalization and arguments for trade protectionism; The structure and main principles of 
the WTO; Role of the GATT/WTO in international trade; The EU-China trade competition in Africa; The North-
South trade competition in Latin America; Problems of international labour migration; The role of foreign direct 
investments in economic growth; The structure and determinants of the balance of payments; Exchange rate 
regimes; Determinants and measures of economic growth and development; The idea of sustainable 
development; Different concepts of economic convergence; Causes and measures of poverty in developing 
countries; Effects of foreign aid on economic growth in developing countries; Essential factors of economic 
globalization; Bretton Woods Institutions; Arguments for and against globalization; Advantages and 
disadvantages of globalization.  
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27 

Economics of the 
European Union 
(Ekonomika Unii 
Europejskiej) 

The concept of European integration. A customs union v. a free trade area. Trade creation versus trade diversion. 
Rules of European single market. European standardization.  Principles of public procurement in the European 
single market. Rules of competition in the EU. Free migration of people in the European single market. Free 
capital mobility and foreign direct investment. Services in the European single market. Regional Policy and 
Structural Funds of the EU. European Monetary Integration and convergence criteria. Optimum currency area. 
Benefits and costs of Euro.  Causes of Euro crisis and methods of its overcoming.  Common transportation policy. 
Common Agricultural Policy. The EU's budget. The tax harmonization in the EU. Causes and effects of Brexit. The 
EU in the global economy.  

28 

International Regional 
Cooperation 
(Międzynarodowa 
współpraca regionalna) 

Definitions of a region; Forms of regional cooperation; Transborder cooperation; European regional cooperation; 
Euroregions; The European Union and regional policy; Promotion of transborder cooperation in non-European 
regions (Andean Community, the OAS, the Mercosur, the African Union); Transborder cooperation and the 
protection of environment; Transborder cooperation and international rivers (access to water, navigation). 

29 Law of the United Nations 
(Prawo ONZ) 

The UN as an intergovernmental organization and its legal status. Membership. Organs: the General Assembly; 
the Security Council; the Economic and Social Council; the Trusteeship Council; the International Court of Justice; 
the Secretariat. The maintenance of peace as the most important purpose of the UN. The protection of human 
rights. De-colonisation, self-determination of peoples, territorial administration. International criminal tribunals 
and courts. The acts of the UN –  the resolutions and their legality. The future of the United Nations. 

30 

International Non-
Governmental 
Organizations 
(Międzynarodowe 
organizacje pozarządowe) 

General information about the position of INGO (history, structure, definitions, position in public international 
law, their position on international level – capacity to act, responsibility, cooperation with states and international 
organizations – the UN, the CoE, the EU, the OAS). Examples of INGOs: the International Committee of the Red 
Cross, the International Olympic Committee, Fédération Internationale de Football Association ("FIFA”), the AFC 
(Asian Football Confederation), CAF (Confédération Africaine de Football), the CONCACAF (Confederation of 
North, Central American and Caribbean Association Football), CONMEBOL (Confederación Sudamericana de 
Fútbol), the OFC (Oceania Football Confederation), the UEFA (Union of European Football Associations of Union 
Européenne de Football), the World Anti-Doping Agency (WADA), Greenpeace, the World Wide Fund for Nature 
(WWF), the Green Cross International, the Friends of the Earth, the CARE, the Amnesty International, the Human 
Rights Watch, the International Commission of Jurists, the Simon Wiesenthal Center, Reporters without Borders, 
the ACTED, the Oxfam, the World Vision, the Danish Refugee Counsel, the Norwegian Refugee Council, the Mercy 
Corps, Caritas, Save Children, Doctors of the World, Doctors Without Borders, the International Helsinki 
Federation for Human Rights, Soka Gakkai International, the International Buddhist Foundation, the Islamic 
Relief, the Catholic Relief Service, the World Jewish Congress (WJC), the World Muslim Congress (WMC), The 
Church of Scientology, etc.  

32 
Law of New Technologies 
(Prawo nowych 
technologii) 

Electronic identification and trust services for electronic transactions (Electronic identification. Trust service. 
Mutual recognition. Eligibility for notification of electronic identification schemes. Assurance levels of electronic 
identification schemes. Notification. Security breach. Liability. Cooperation and interoperability. Liability and 
burden of proof. Qualified trust services. Electronic signatures. Electronic signatures in public services. Electronic 
seals. Electronic time stamps. Electronic registered delivery services. Website authentication. Electronic 
documents). 
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33 
Decision-making 
Techniques (Techniki 
podejmowania decyzji) 

Decision-making processes according to P.F. Drucker; Decision-making and problem solving; The decision 
problem; The fundamental rule of making decisions under the conditions of uncertainty; The pessimistic decision 
technique; The optimistic decision technique; The regret decision technique; The expected value decision 
technique; The decision tree; The expected utility decision technique; Goals and their importance in the process 
of decision-making; Interactive techniques for goal-defining and analysis (SMART-formula, Diamond, 
Brainstorming); Approaches to defining of the level of decision-making; Individual decision-making; Group 
decision-making; Strategic, tactical and operational levels of decision-making; Interactive techniques for 
decision-making (Gallery, Small groups work, 1+2+4, Brainstorming, Pro and Contra Table, Fishbowl); Data, 
information and information flow in decision-making processes; Decision-making processes in human resources 
management; Risk and risk analysis in management; The example of FRONTEX (vulnerability assessment, joint 
operations, a rapid border intervention). 

34 
Mediations and 
Negotiations (Mediacje i 
negocjacje) 

Mediation (Mediator. Ensuring the quality of mediation. Recourse to mediation. Enforceability of agreements 
resulting from mediation. Confidentiality of mediation. Effect of mediation on limitation and prescription periods). 
Alternative dispute resolution (Access to ADR entities and ADR procedures. Expertise, independence and 
impartiality. Transparency. Effectiveness. Fairness. Liberty. Legality. Consumer information. Cooperation and 
exchanges of experience between ADR entities. The role of competent authorities. Alternative Dispute Resolution 
in European administrative law). Online dispute resolution (ODR PLATFORM. Submission of a complaint. 
Processing and transmission of a complaint. Resolution of a dispute. Consumer information). 

35 
International Financial 
Markets(Międzynarodowe 
rynki finansowe) 

The functioning of international financial markets in economic aspect. 

36 

Accountability of 
International 
Organizations 
(Odpowiedzialność 
organizacji 
międzynarodowych) 

The concept of accountability of international organisations – origins and reasons for existence. Cognate 
concepts; The limits of the powers of IOs; The duty of compliance with international law: the definition of 
applicable law plus examples; Sanctions imposed by the UN and their application; International humanitarian 
law in the context of the UN missions; International organisations' responsibility, role, risks, rationale, 
competence; The element of breach of an international obligation; The element of attribution; Responsibility of 
member states; The means and instruments available to protect the rights of third parties (e.g. individuals) 
against activities of IOs.  

37 

International Commercial 
Law (Międzynarodowe 
prawo handlowe) 

The notion of international commercial law; Sources of international commercial law; The significance of lex 
mercatoria; Obstacles in international commerce; The identification of business entities in commercial relations; 
WTO Law; UNIDROIT instruments; The role of UNCITRAL; Comparative contract law; Conclusion of contracts 
according to the Vienna Convention on Contracts for the International Sale of Goods; Contract’s interpretation; 
Franchise contract; Factoring contract; Leasing contract; Limitation periods; International litigation; Alternative 
Dispute Resolution in international business transactions; International Court of Arbitration; E-commerce; 
Insurance in international trade; Unification clauses in international contracts; European intellectual property 
law; Freedom of establishment in the EU; The role of the CJEU in international commerce; European Company 
(Societas Europea) and European Economic Interest Grouping.  
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38 Internship (Praktyka 
zawodowa)  

The practice serves as a complement to the study program, aimed at allowing students to accomplish learning 
outcomes in the sphere of skills and competences. It also severs as an instrument that allows students to evaluate 
their skill and competences from the standpoint of their chosen profession and that permits employers to assess 
the students' level of preparation for undertaking job responsibilities. 

 
Specjalność: Administracja w organizacjach międzynarodowych (AIO)  

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe  

1 

Pojęcia prawne i 
administracyjne 
 
 

Pojęcie prawa. Główne warstwy porządku prawnego; Podstawowe rodzaje systemów prawnych. Prawo krajowe, 
prawo międzynarodowe, prawo ponadnarodowe; Charakterystyka prawa publicznego i prywatnego; Kolizje w 
systemie prawnym i reguły kolizyjne; Podstawowe formy stanowienia prawa; Prawo powszechnie obowiązujące 
i prawo wewnętrzne; Prawo zwyczajowe i orzecznictwo jako źródła prawa; Pojęcie systemów prawa i głównych 
systemów prawnych świata; Podstawowe różnice między prawem powszechnym a prawem cywilnym; Struktura 
norm prawnych; Zasady prawne w sensie normatywnym, opisowym i niepozytywistycznym. Ich rola w systemie 
prawnym i stosowaniu prawa; Główne metody interpretacji tekstów prawnych (ustawy); Relacje między różnymi 
metodami interpretacji; Interpretacja i stosowanie precedensów. Wyróżnianie i unieważnianie. 

2 

Prawo konstytucyjne 
porównawcze  
 
 

Rodzaje konstytucji (charakter prawny współczesnych konstytucji; kompleksowa regulacja; supremacja 
konstytucji, zasada legitymizacji). Supremacja konstytucji i geneza kontroli sądowej (Marbury vs. Madison). 
Podejście do interpretacji konstytucji. Proporcjonalność (legitymizacja celu, sprawność, wyważenie). Europejska 
Konwencja Praw Człowieka w krajowych systemach konstytucyjnych. Formy rządów: prezydenckość. Formy 
rządów: parlamentaryzm. Sądownictwo - prerogatywy i gwarancje niezależności sądów. Stan wyjątkowy w 
konstytucjach. Dylematy kontroli i głównych podmiotów. Sądy konstytucyjne i ich uprawnienia (kontrola sądowa 
ex ante, kontrola sądowa ex post; kontrola abstrakcyjna i konkretna; skargi konstytucyjne; spory między 
organami państwowymi). 

3 
Myśl polityczna i prawna 
 
 

Filozofia polityczna w starożytności; idee polityczne średniowiecza; polityczna myśl oświeceniowa; nowoczesne i 
postmodernistyczne ideologie polityczne; historyczne i współczesne debaty nad znaczeniem prawa. 
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4 

Prawo międzynarodowe 
publiczne 
 
 

Definicje międzynarodowego prawa publicznego; Brak obowiązkowego sądownictwa w międzynarodowym prawie 
publicznym; Brak scentralizowanego organu prawodawczego; Teorie monistyczne dotyczące relacji między 
prawem międzynarodowym i krajowym; Teorie dualistyczne dotyczące relacji między prawem międzynarodowym 
i krajowym; Osobowość w międzynarodowym prawie publicznym; Państwo jako pierwotny podmiot 
międzynarodowego prawa publicznego; Rodzaje państw; Pojęcie suwerenności w międzynarodowym prawie 
publicznym; Państwa neutralne w międzynarodowym prawie publicznym; Stolica Apostolska/Watykan; 
Mikropaństwa; Podmiotowość organizacji międzynarodowych; Podmiotowość narodu; Podmiotowość narodowych 
ruchów wyzwoleńczych; Strona wojująca i partyzancji jako podmioty prawa międzynarodowego; Jednostki; 
Organizacje pozarządowe; Wielonarodowe i ponadnarodowe korporacje; Rodzaje źródeł w prawie 
międzynarodowym publicznym; Umowy międzynarodowe; Procedura zawierania umów międzynarodowych; 
Zastrzeżenia do traktatów; Interpretacja traktatów; Zwyczaj jako źródło międzynarodowego prawa publicznego; 
Zwyczaj i kurtuazja międzynarodowa; Zasady ogólne międzynarodowego prawa publicznego; Normy 
bezwzględnie obowiązujące w międzynarodowym prawie publicznym; Rezolucje organizacji międzynarodowych 
jako źródła międzynarodowego prawa publicznego; Suwerenność terytorialna; Nabycie terytorium; Definicja 
granic; Rzeki w międzynarodowym prawie publicznym; Status prawny regionów polarnych; Status prawny 
przestrzeni powietrznej; Status prawny statków powietrznych; Wolności w przestrzeni powietrznej; Status 
prawny przestrzeni kosmicznej; Astronauci; Granice stref morskich; Wody wewnętrzne; Morze terytorialne; 
Strefa przyległa; Wyłączna strefa ekonomiczna; Strefa wyłącznego rybołówstwa; Szelf kontynentalny; Morze 
pełne; Status statków; Prawo do posiadania bandery; Piractwo; Państwo Archipelagowe; 
Obywatelstwo/obywatelstwo - pojęcie i podstawowe zasady; Efektywne obywatelstwo; Nabycie obywatelstwa; 
Bezpaństwowość; Ekstradycja; Azyl; Międzynarodowa ochrona praw człowieka na poziomie uniwersalnym; 
Międzynarodowa ochrona praw człowieka na poziomie regionalnym; Organy państwowe w stosunkach 
międzynarodowych; misje dyplomatyczne; status głowy państwa w prawie międzynarodowym; immunitet 
dyplomatyczny; funkcje misji dyplomatycznych; grupy szefów misji; pierwszeństwo w międzynarodowym prawie 
dyplomatycznym; misje konsularne; grupy misji konsularnych; immunitet konsularny; funkcje misji 
konsularnych; spory międzynarodowe (pojęcie, rodzaje); pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych; 
dyplomatyczne rozstrzyganie sporów; arbitraż międzynarodowy; Stały Trybunał Arbitrażowy; jurysdykcja 
doradcza Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości; skład MTS; orzeczenia MTS (elementy, ostateczność 
itp.).); Międzynarodowy wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych; Stosowanie siły. 

5 

Procedury 
administracyjne 
 
 

Rola i znaczenie procedur administracyjnych. Rola i znaczenie ogólnych zasad w procedurach administracyjnych. 
Prawo do dobrych procedur administracyjnych. Pojęcie aktu administracyjnego w procedurach 
administracyjnych. Znaczenie przestrzegania terminów w procedurach administracyjnych. 

6 

Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 
 
 

Rekrutacja; Projektowanie pracy; Opis pracy; Charakterystyka osoby; Metody selekcji; Adaptacja; Motywacja 
do pracy zespołowej; Wynagrodzenie; Rodzaje dyskryminacji; Kariera - Rozwój i Planowanie; Rola kultury w 
HRM; Nieformalne relacje; Środowisko pracy; Wynagrodzenie i benefity; Zarządzanie wydajnością pracowników. 
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7 

Język angielski w 
zakresie administracji i 
prawa publicznego 
 
 

Ludzie w prawie; Zawody prawnicze: adwokaci, radcy prawni, sędziowie, prokuratorzy, notariusze; Możliwe kroki 
w karierze prawniczej; Gałęzie prawa. Prawo publiczne/ prawo prywatne - rozróżnienie; System prawa 
precedensowego v. system prawa cywilnego; Prawo materialne v. prawo procesowe; Źródła prawa; Systemy 
rządowe; Rozdział władzy. Prawo konstytucyjne. Władza ustawodawcza, władza wykonawcza i władza 
sądownicza; Główne cechy charakterystyczne konstytucji USA; Konstytucje na całym świecie; Prawo 
administracyjne; Postępowanie administracyjne i kontrola sądowa; Publiczne prawo gospodarcze. Zamówienia 
publiczne; Prawo finansowe. Dochody i wydatki państw; Prawo podatkowe; Prawo karne. Rodzaje przestępstw. 

8 

Prawo organizacji 
międzynarodowych 
 
 

Definicje organizacji międzynarodowych; Klasyfikacje organizacji międzynarodowych; Reprezentacja państw w 
organizacjach międzynarodowych; Pełne członkostwo w organizacjach międzynarodowych; Członkostwo 
stowarzyszone w organizacjach międzynarodowych, Status obserwatorów; Organy organizacji 
międzynarodowych; Decyzje organizacji międzynarodowych;  Prawo wewnętrzne organizacji; Prawo zewnętrzne 
organizacji; Zakres interpretacji statutu organizacji; interpretacja decyzji organizacji; metody interpretacji; 
finansowanie organizacji; budżet organizacji; osobowość prawna organizacji międzynarodowych w prawie 
międzynarodowym; zdolność organizacji międzynarodowych do tworzenia norm prawa międzynarodowego; 
status siedziby głównej organizacji międzynarodowych; personel organizacji międzynarodowych; 
Odpowiedzialność międzynarodowa organizacji; Organizacje międzynarodowe przed organami 
międzynarodowymi (ius standi); Status prawny organizacji międzynarodowych w prawie krajowym - osobowość 
w relacji z państwem; Stosowanie prawa wewnętrznego państwa przyjmującego; Immunitet prawny organizacji; 
Partnerzy w relacjach zewnętrznych organizacji; Instrumenty relacji zewnętrznych organizacji; Stosunki 
dyplomatyczne nawiązywane przez organizacje; Uznawanie innych podmiotów prawa międzynarodowego przez 
organizacje; Organizacja Narodów Zjednoczonych; ASEAN; OPA; WTO; MOP; OBWE; Unia Afrykańska; Rada 
Europy; Liga Państw Arabskich; Carricom; UNASUR. 

9 

Administracja i prawo 
administracyjne Unii 
Europejskiej 
 
 

Administracja Unii Europejskiej; Administracja państw członkowskich; Europeizacja administracji; Porównawcza 
administracja publiczna; Prawo administracyjne Unii Europejskiej; Prawo administracyjne państw członkowskich; 
Europeizacja prawa administracyjnego; Porównawcze prawo administracyjne; Przekształcenie administracji Unii 
Europejskiej; Przekształcenie prawa administracyjnego Unii Europejskiej. 

10 

Międzynarodowa ochrona 
praw człowieka 
 
 

Prawna i administracyjna ochrona praw człowieka w kontekście międzynarodowym 

11 

Prawo instytucjonalne 
Unii Europejskiej 
 
 

Zasady regulujące podział i wykonywanie kompetencji w UE; Etapy procesu integracji europejskiej; Rada 
Europejska/Rada Unii Europejskiej/Komisja/Parlament: uprawnienia, skład, schematy głosowania, rola w ogólnej 
strukturze instytucjonalnej; Źródła prawa UE: prawo pierwotne i wtórne; Skutki pionowe/poziomowe dyrektyw. 

12 

Język obcy (inny niż 
angielski) 
 
 

Język obcy 
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13 

Publiczne prawo 
konkurencji 
 
 

Pojęcie publicznego prawa konkurencji; formalne źródła publicznego prawa konkurencji; cele publicznego prawa 
konkurencji; przedsiębiorstwa jako główni adresaci publicznego prawa konkurencji; porozumienia ograniczające 
konkurencję; nadużywanie pozycji dominującej; fuzje lub koncentracje; publiczne organy ds. konkurencji; 
procedury antymonopolowe; antykonkurencyjna pomoc państwa; antykonkurencyjne praktyki państwa inne niż 
pomoc państwa; regulacje sektorowe (prawo energetyczne, kolejowe, pocztowe i łączności elektronicznej).  

14 

Prawo materialne Unii 
Europejskiej 
 
 

Ogólny zakres prawa instytucjonalnego i materialnego UE Charakter polityki Unii Europejskiej; Geneza i charakter 
procesów integracji gospodarczej w UE; Idea harmonizacji i wzajemnego uznawania; Prawo rynku wewnętrznego 
- podstawowe zasady, zakres i specyfika; Idea swobód w działalności gospodarczej; Element transgraniczny i 
odwrotna dyskryminacja; Odpowiedzialność państwa za podmioty prywatne; Zasada proporcjonalności; Zasada 
niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową; Zasada traktowania narodowego. 

15 

Ochrona sądowa w Unii 
Europejskiej 
 
 

Struktura Trybunału Sprawiedliwości UE; podział zadań między Trybunałem Sprawiedliwości a Sądem; system 
orzekania w trybie prejudycjalnym; skarga przeciwko państwom członkowskim o niewypełnienie zobowiązań 
wynikających z Traktatów; kontrola sądowa aktów UE - skargi o stwierdzenie nieważności; ochrona przed sądami 
krajowymi - skutek bezpośredni i nadrzędność prawa UE; autonomia proceduralna państw członkowskich; 
odpowiedzialność państw członkowskich za naruszenie prawa UE; ochrona praw podstawowych w UE. 

16 

Ochrona własności 
intelektualnej 
 
 

Definicja prawna utworu, utrwalenie, tworzenie, kompilacja, kopie, fonogramy, utwór audiowizualny, utwór 
literacki, obrazowy, graficzny. 2. Informacje wizualne, zdjęcia twarzy - kwestie prawne. 3. Rodzaje majątkowych 
praw autorskich. 4. Rodzaje osobistych praw autorskich. 4. 5. Prawa autorskie w postępowaniu sądowym i 
karnym. 4. Rodzaje praw autorskich majątkowych. 6. Zrzeczenie się osobistych praw autorskich w Wielkiej 
Brytanii - kwestie związane z ghostwritingiem. 7. Autor i inni posiadacze praw autorskich uprawnieni do ochrony 
praw autorskich, prawa do dzieł pochodnych. 7. 8. Prawa pokrewne (prawa pokrewne) oraz definicja nadawania. 
9. Naruszenie praw autorskich - czyny niedozwolone o charakterze cywilnym i przestępstwa. 10. Czas trwania i 
przeniesienie praw autorskich. 10. 11. Zakres swobodnego wykorzystania. 12. Programy komputerowe i prawa 
autorskie. 

17 
Etyka w życiu publicznym 
 
 

Główne perspektywy refleksji etycznej; Teleologia i etyka cnót; Filozofia moralna Arystotelesa i jej praktyczne 
zastosowania; Deontologia; Filozofia moralna Immanuela Kanta i jej praktyczne zastosowania; Utylitaryzm; 
Filozofia moralna Jeremy'ego Benthama i Johna Stuarta Milla i jej praktyczne zastosowania; Kontraktualizm; 
Filozofia moralna Johna Rawlsa i jej praktyczne zastosowania; Etyka dyskursu; Filozofia moralna Jurgena 
Habermasa i jej praktyczne zastosowania.  

18 

Język angielski w 
zakresie prawa 
prywatnego 
 
 

Prawo umów; Zasada swobody zawierania umów; Elementy umowy; Rodzaje umów; Negocjowanie i 
sporządzanie umów; Standardowe klauzule umowne; Wykonanie i naruszenie umowy; Środki zaradcze; 
Odszkodowania; Prawo pracy; Prawo deliktów; Pojęcie czynu niedozwolonego; Odpowiedzialność za delikty 
cywilne; Prawo rodzinne; małżeństwo; stosunki między rodzicami a dziećmi; prawo spadkowe; dziedziczenie 
ustawowe; testamenty; europejski certyfikat spadkowy; prawo własności; przewłaszczenie; ograniczone prawa 
majątkowe; hipoteka; zastaw; prawo własności intelektualnej; prawa autorskie; patenty; rozstrzyganie sporów; 
spory sądowe; arbitraż; mediacja. 
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19 

Fundusze strukturalne i 
finansowanie projektów 
europejskich 
 
 

Cele polityki regionalnej; Zasady polityki regionalnej UE; Cel I polityki regionalnej; Cel II polityki regionalnej; 
Cel III polityki regionalnej; Finansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 
Finansowanie projektów z Funduszu Spójności; Wsparcie finansowe dla projektów z Europejskiego Funduszu 
Społecznego; Biznesplany dla projektów europejskich; Zasady finansowania projektów europejskich; Korekty 
finansowe; Analiza i informacja zwrotna; Wymogi dotyczące sprawozdawczości; Rachunkowość funduszy 
strukturalnych; Koszty kwalifikowalne; Współfinansowanie projektów europejskich; Kontekst sprawozdawczości; 
Nowe oprogramowanie do komunikacji on-line; Projekty europejskie w regionie dolnośląskim; Zalety i wady 
funduszy strukturalnych. 

20 Prawo ochrony 
środowiska 

Międzynarodowe i komparatystyczne prawo ochrony środowiska 

21 

Prawo dyplomatyczne i 
konsularne 
 
 

Nawiązanie, zerwanie i zakończenie stosunków dyplomatycznych; Misja dyplomatyczna: funkcje, przywileje i 
immunitety; Członkowie misji dyplomatycznej; Szef misji: klasy i proces obejmowania funkcji; Przywileje i 
immunitety przedstawicieli dyplomatycznych; Bagaż dyplomatyczny i poczta dyplomatyczna; Azyl 
dyplomatyczny; Stałe misje przy organizacjach międzynarodowych; Przywileje i immunitety przedstawiciela 
organizacji międzynarodowej; Przywileje i immunitety urzędników organizacji międzynarodowych; Przywileje i 
immunitety urzędników ONZ; Przywileje i immunitety urzędników UE; Europejska Służba Działań Zewnętrznych; 
Misje specjalne oraz ich przywileje i immunitety; Stosunki konsularne: ustanowienie i wypowiedzenie; Urząd 
konsularny: funkcje, przywileje i immunitety; Kierownik urzędu konsularnego: klasy, uwierzytelnienie i proces 
obejmowania funkcji; Przywileje i immunitety urzędników konsularnych; Konsulowie honorowi. 

22 Międzynarodowa służba 
cywilna 

Międzynarodowe prawne i administracyjne regulacje dotyczące służby cywilnej 

23 Seminarium  Przygotowanie pracy magisterskiej 

24 Język polski dla 
cudzoziemców A1 

Język polski 

25 Zarządzanie publiczne 

Zarządzanie i zarządzanie publiczne; Zarządzanie administracyjne; Organizacje i organizacje publiczne; 
Publiczna administracja; Zarządzanie i dobre zarządzanie; Kontekst organizacji publicznych i zarządzania 
publicznego; Środowisko prawne zarządzania publicznego; Wymiary zarządzania publicznego; Strategie 
zarządzania publicznego; Specyfika zarządzania publicznego; Zarządzanie publiczne: krajowe, europejskie i 
globalne. 
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26 

Ekonomia 
międzynarodowa 
 
 

Bezwzględne i porównawcze zalety teorii handlu; Model Heckschera-Ohlina - założenia i implikacje; Paradoks 
Leontiefa i jego konsekwencje; Alternatywne teorie handlu (handel z korzyściami skali, handel 
wewnątrzgałęziowy, teoria pokrywającego się popytu, teoria cyklu życia produktu, model grawitacji); Taryfy i 
kwoty w ramach doskonałej konkurencji i monopolu; Efekt dobrostanu ceł, kontyngentów i subsydiów 
wywozowych; Pozataryfowe bariery handlowe (kontyngenty, VER, subsydia wywozowe, bariery techniczne w 
handlu, środki sanitarne i fitosanitarne, niebieskie taryfy, bariery administracyjne, reguły pochodzenia, 
antydumping, cło wyrównawcze, zabezpieczenia); Argumenty za liberalizacją handlu i argumenty za 
protekcjonizmem handlu; Struktura i główne zasady WTO; Rola GATT / WTO w handlu międzynarodowym; 
Konkurs handlowy UE-Chiny w Afryce; Konkurs handlowy Północ-Południe w Ameryce Łacińskiej; Problemy 
międzynarodowej migracji zarobkowej; Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście gospodarczym; 
Struktura i determinanty bilansu płatniczego; Systemy kursów walutowych; Determinanty i miary wzrostu 
gospodarczego i rozwoju; Idea zrównoważonego rozwoju; Różne koncepcje konwergencji gospodarczej; 
Przyczyny i mierniki ubóstwa w krajach rozwijających się; Wpływ pomocy zagranicznej na wzrost gospodarczy 
w krajach rozwijających się; Istotne czynniki globalizacji gospodarczej; Bretton Woods Institutions; Argumenty 
za i przeciw globalizacji; Zalety i wady globalizacji. 

27 

Ekonomika Unii 
Europejskiej 
 
 

Pojęcie integracji europejskiej. Unia celna a strefa wolnego handlu. Tworzenie handlu a przekierowywanie handlu. 
Zasady europejskiego jednolitego rynku. Europejska standaryzacja. Zasady zamówień publicznych na jednolitym 
rynku europejskim. Zasady konkurencji w UE. Swoboda przepływu osób na jednolitym rynku europejskim. 
Swoboda przepływu kapitału i bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Usługi na jednolitym rynku europejskim. 
Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE. Europejska integracja walutowa i kryteria konwergencji. 
Optymalny obszar walutowy. Korzyści i koszty euro. Przyczyny kryzysu euro i metody jego przezwyciężenia. 
Wspólna polityka transportowa. Wspólna polityka rolna. Budżet UE. Harmonizacja podatkowa w UE. Przyczyny i 
skutki Brexitu. UE w światowej gospodarce. 

28 
Międzynarodowa 
współpraca regionalna 
 

Definicje regionu; Formy współpracy regionalnej; Współpraca transgraniczna; Europejska współpraca 
regionalna; Euroregiony; Unia Europejska i polityka regionalna; Promowanie współpracy transgranicznej w 
regionach pozaeuropejskich (Wspólnota Andyjska, OAS, Mercosur, Unia Afrykańska); Współpraca transgraniczna 
i ochrona środowiska; Współpraca transgraniczna i rzeki międzynarodowe (dostęp do wody, nawigacja). 

29 Prawo ONZ 
 

ONZ jako organizacja międzyrządowa i jej status prawny. Członkostwo. Organy: Zgromadzenie Ogólne; Rada 
Bezpieczeństwa; Rada Ekonomiczno-Społeczna; Rada Powiernicza; Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości; 
Sekretariat. Utrzymanie pokoju jako najważniejszy cel ONZ. Ochrona praw człowieka. Dekolonizacja, 
samostanowienie narodów, administracja terytorialna. Międzynarodowe trybunały i sądy karne. Akty ONZ - 
rezolucje i ich legalność. Przyszłość Narodów Zjednoczonych. 



28 

30 

Międzynarodowe 
organizacje pozarządowe 
 
 

Ogólne informacje o pozycji INGO (historia, struktura, definicje, pozycja w międzynarodowym prawie 
publicznym, ich pozycja na poziomie międzynarodowym - zdolność do działania, odpowiedzialność, współpraca 
z państwami i organizacjami międzynarodowymi - ONZ, RE, UE, OPA). Przykłady organizacji INGO: 
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Fédération Internationale de 
Football Association („FIFA”), AFC (Asian Football Confederation), CAF (Confédération Africaine de Football), 
CONCACAF (Confederation of North) , Futbol środkowoamerykański i karaibski), CONMEBOL (Confederación 
Sudamericana de Fútbol), OFC (Konfederacja piłkarska Oceanii), UEFA (Związek Europejskich Związków Piłki 
Nożnej Unii Europejskiej w piłce nożnej), Światowa Agencja Antydopingowa (WADA), Greenpeace, World Wide 
Fund for Nature (WWF), Green Cross International, Friends of the Earth, CARE, Amnesty International, Human 
Rights Watch, Międzynarodowa Komisja Prawników, Simon Wiesenthal Center, Reporterzy bez Granic, 
AKTYWOWANI, Oxfam, Światowa wizja, Duński radca ds. uchodźców, Norweska Rada ds. Uchodźców, Korpus 
Miłosierdzia, Caritas, Ratuj dzieci, Lekarze świata, Lekarze Bez Granic, Międzynarodowa Helsińska Federacja 
Praw Człowieka, Soka Gakkai International, Międzynarodowa Fundacja Buddyjska, Islamska Pomoc, Katolicka 
Służba Pomocy, Światowy Kongres Żydów (WJC), Światowy Kongres Muzułmański (WMC), Kościół Scjentologii, 
itp. 

32 
Prawo nowych technologii 
 
 

Identyfikacja elektroniczna i usługi zaufania dla transakcji elektronicznych (Identyfikacja elektroniczna. Usługa 
zaufania. Wzajemne uznawanie. Kwalifikowalność do powiadamiania o systemach identyfikacji elektronicznej. 
Poziomy pewności systemów identyfikacji elektronicznej. Powiadomienie. Naruszenie bezpieczeństwa. 
Odpowiedzialność. Współpraca i interoperacyjność. Odpowiedzialność i ciężar dowodu. Kwalifikowane usługi 
zaufania. Podpisy elektroniczne. Podpisy elektroniczne w usługach publicznych. Pieczęcie elektroniczne. 
Elektroniczne znaczniki czasu. Usługi elektronicznych przesyłek poleconych. Uwierzytelnianie stron 
internetowych. Dokumenty elektroniczne. 

33 

Techniki podejmowania 
decyzji 
 
 

Proces decyzyjny według P.F. Druckera; Podejmowanie decyzji a rozwiązywanie problemów; Problem decyzyjny; 
Podstawowa zasada podejmowania decyzji w warunkach niepewności; Techniki podejmowania decyzji w 
warunkach niepewności: pesymizmu, optymizmu, minimalizacji maksymalnego żalu, maksymalizacji 
oczekiwanych wartości, maksymalizacji oczekiwanych użyteczności; Drzewo decyzyjne. Cele i ich znaczenie w 
procesie decyzyjnym; Interaktywne techniki definiowania i analizy celów (formuła SMART, Diamond, burza 
mózgów); Podejścia do określania poziomu podejmowania decyzji; Indywidualne podejmowanie decyzji; 
Grupowe podejmowanie decyzji; Strategiczne, taktyczne i operacyjne poziomy decyzyjne; Interaktywne techniki 
podejmowania decyzji (Galeria, Praca w małych grupach, 1 + 2 + 4, Burza mózgów, Stół Pro i Contra, Fishbowl); 
Przepływ danych, informacji i informacji w procesach decyzyjnych; Procesy decyzyjne w zarządzaniu zasobami 
ludzkimi; Ryzyko i analiza ryzyka w zarządzaniu; Przykład agencji FRONTEX (ocena podatności na zagrożenia, 
wspólne operacje, szybka interwencja na granicy). 
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34 
Mediacje i negocjacje 
 
 

Mediacja (mediator. Zapewnienie jakości mediacji. Odwołanie się do mediacji. Wykonalność umów wynikających 
z mediacji. Poufność mediacji. Wpływ mediacji na terminy przedawnienia i przedawnienia). Alternatywne sposoby 
rozwiązywania sporów (dostęp do podmiotów ADR i procedur ADR. Wiedza fachowa, niezależność i bezstronność. 
Przejrzystość. Skuteczność. Sprawiedliwość. Wolność. Legalność. Informacje dla konsumentów. Współpraca i 
wymiana doświadczeń między podmiotami ADR. Rola właściwych organów. Alternatywne rozstrzyganie sporów 
w europejskim prawie administracyjnym. Internetowe rozstrzyganie sporów (ODR PLATFORMA. Składanie 
reklamacji. Przetwarzanie i przekazywanie reklamacji. Rozwiązywanie sporów. Informacje dla konsumentów). 

35 Międzynarodowe rynki 
finansowe 

Funkcjonowanie międzynarodowych rynków finansowych w aspekcie ekonomicznym. 

36 Odpowiedzialność 
organizacji 
międzynarodowych 
 

Pojęcie odpowiedzialności organizacji międzynarodowych - geneza i przyczyny istnienia. Pojęcia pokrewne; 
Granice uprawnień OM; Obowiązek przestrzegania prawa międzynarodowego: definicja prawa właściwego plus 
przykłady; Sankcje nałożone przez ONZ i ich stosowanie; Międzynarodowe prawo humanitarne w kontekście 
misji ONZ; Odpowiedzialność organizacji międzynarodowych, rola, ryzyko, uzasadnienie, kompetencje; Element 
naruszenia zobowiązania międzynarodowego; Element atrybucji; Odpowiedzialność państw członkowskich; 
Dostępne środki i instrumenty służące ochronie praw stron trzecich (np. osób fizycznych) przed działaniami OM. 

37 Międzynarodowe prawo 
handlowe 
 
 
 
 

Pojęcie międzynarodowego prawa handlowego; Źródła międzynarodowego prawa handlowego; Znaczenie lex 
mercatoria; Przeszkody w handlu międzynarodowym; Identyfikacja podmiotów gospodarczych w stosunkach 
handlowych; Prawo WTO; Instrumenty UNIDROIT; Rola UNCITRAL; Porównawcze prawo umów; Zawarcie umów 
zgodnie z Konwencją wiedeńską o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów; Interpretacja umowy; 
Umowa franczyzy; Umowa faktoringowa; Umowa dzierżawy; Okresy przedawnienia; Spory międzynarodowe; 
Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w międzynarodowych transakcjach handlowych; Międzynarodowy 
Trybunał Arbitrażowy; Handel elektroniczny; Ubezpieczenia w handlu międzynarodowym; Klauzule 
ujednolicające w umowach międzynarodowych; Europejskie prawo własności intelektualnej; Swoboda 
przedsiębiorczości w UE; Rola TSUE w handlu międzynarodowym; Spółka europejska (Societas Europea) i 
europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych. 

38 
Praktyka zawodowa 
 
 

Praktyka studencka ma w swym zamierzeniu być uzupełnieniem programu edukacyjnego, który student realizuje 
w ramach programu studiów. Głównym uzasadnieniem ich organizowania jest to, by praktyki studenckie 
prowadziły do osiągnięcia celów określonych efektach kształcenia, w zakresie umiejętności i kompetencji 
określonych dla  kierunku studiów. Praktyki studenckie są również narzędziem pozwalającym studentom ocenić 
swoje umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu zawodowym, z drugiej strony pozwalają pracodawcom 
ocenić stopień przygotowania studentów do wykonywania pracy zawodowej. 
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Załącznik nr 3 
 
Nazwa kierunku studiów: Anglistyka 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 3 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  PNJA-gramatyka 
Angielskie czasy gramatyczne; nieosobowe formy czasownika; czasowniki modalne; zdania warunkowe, 
tryb łączący i nierzeczywiste użycie czasów; strona bierna; mowa zależna; zdania okolicznikowe; zdania 
względne; inwersja i konstrukcje emfatyczne; struktura frazy nominalnej; przymiotnik i przysłówek. 

2.  PNJA-słownictwo 

Jedzenie i picie; ekologia i zwierzęta; ludzie – osobowości i emocje; prawo; polityka; pisanie akademickie; 
technologia / automatyzacja / komputeryzacja; gospodarstwo domowe; funkcje języka; słowotwórstwo; 
zdrowie; podróżowanie, transport; turystyka; edukacja; praca i biznes; pieniądze, finanse i bankowość; 
dźwięki, mówienie i komunikacja; ubrania; dzieciństwo; rozrywka i życie społeczne; sztuka – film, teatr, 
telewizja, muzyka; ludzie i relacje międzyludzkie; ciało – idiomy związane z ciałem; postawa i ruch; 
nieformalny angielski, angielski w sytuacjach społecznych, brytyjski i amerykański angielski. 

3.  PNJA-pisanie 
Konstrukcja akapitu; rodzaje akapitów; esej argumentacyjny; zasady interpunkcji i ortografii; sposoby 
korzystania ze źródeł, dokumentacja źródeł, unikanie plagiatu; esej argumentacyjny oparty na źródłach; 
styl akademicki; konstrukcja argumentu akademickiego. 

4.  PNJA-fonetyka 

Fonetyka segmentalna angielszczyzny: klasyfikacja i opis artykulacji samogłosek i spółgłosek 
standardowej wymowy brytyjskiej (RP); zjawisko dyspersji dźwięków i omówienie wariantów; zmienna 
długość samogłosek; dźwięczność, bezdźwięczność spółgłosek; procesy ubezdźwięcznienia, aspiracja, 
sylabiczność; ćwiczenia artykulacyjne wybranych spółgłosek (np. /p/ /k/ /t/ /d/ /ʃ/ /ʒ/ /tʃ/ /dʒ/ /ŋ/ /θ/ /ð/) 
i samogłosek (np., /ə/, /iː/, /ɪ/, /æ/, /ʌ/, /e/, /ɑː/, /ɔː/, /ɒ/, /u/, /u:/, /ɜː/, /əʊ/, /eə/); ćwiczenia 
transkrypcyjne; akcent wyrazowy; wymowa słów nieprawidłowo wymawianych przez większość uczących 
się j. angielskiego; formy słabe i mocne; różnice fonetyczne między akcentami, porównanie RP i GA, 
różnice regionalne i społeczne. Fonetyka na poziomie suprasegmentalnym: asymilacja, dysymilacja, elizja, 
epenteza, akcent zdaniowy, budowa jednostki tonicznej, typy tonów, grupy toniczne, intonacja w 
perspektywie fonologicznej, gramatycznej i pragmatycznej, nazwy własne, wyjątki.      

5.  PNJA-konwersacje 

Rozmaite zadania i dyskusje, ćwiczenia w parach, prowadzenie rozmów w małych grupach, a także 
dyskusji klasowych, odgrywanie scenek i prowadzenie debat na tematy takie jak: pokolenie wizualne; 
indywidualność i konformizm; dyskryminacja i dyskryminacja wsteczna; sekularyzacja; życie w przestrzeni 
miejskiej; wpływ reklam; wielokulturowości; GMO; subkultury; ekoturystyka. Język funkcjonalny, 
rozwijanie umiejętności przygotowania wystąpień ustnych, w tym prezentacji, praca nad stylem 
językowym i adekwatnością jego użycia. 

6.  Literatura angielska Epika staroangielska, szkoły poezji staroangielskiej; romans średniowieczny; dramat średniowieczny—
moralitety i misteria; literatura utopijna; komedia romantyczna; tragedia zemsty; poezja metafizyczna; 
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epika: klasyczna, totalna, encyklopedyczna, anty-epika; formy epiki w 17w.; tradycja średniowiecznego 
pisarstwa alegorycznego i nowe formy intymistyki; 
oda horacjańska i pindarejska; apollonizm i elementy dionizyjskie; nowa komedia społeczno-obyczajowa; 
kapitalizm i konsumpcjonizm jako wyznaczniki wartości; elementy miejskiej komedii londyńskiej; esej w 
literaturze angielskiej - problemy gatunkowe. 
Wprowadzenie do Oświecenia – podstawy filozoficzne; wydarzenia historyczne; tendencje estetyczne. 
Rozwój prozy – eseistyka, auto/biografizm, dziennikarstwo. 
Początki powieści; wiek dr Johnsona – poezja; krytyka literacka, tłumaczenia, biografie. 
Powieść eksperymentalna L. Sterne’a; T. Smollett – powieść regionalna i podróżnicza; realizm 18-go w.; 
mediewalizm w poezji. Powieść gotycka, powieść sentymentalna i egzotyczna. Dramat sentymentalizmu; 
pre-romantyzm; romantyzm; wiktorianizm; modernizm; okres międzywojenny – lata 30-te; literatura 
powojenna (lata 1950-60); powieść angielska od lat 60-tych do współczesności; powieść po roku 2000; 
literatura feministyczna; postmodernizm; postkolonializm; literatura kolonialna i kolonialistyczna; 
wielokulturowość i wieloetniczność; autorzy emigracyjni/imigracyjni; literacka nagroda Bookera i jej 
laureaci; literatury w języku angielskim. 

7.  Kultura brytyjska 

1000 lat historii – od Celtów po Normanów. Najazdy i ich wpływ na język, geografię, architekturę, historię 
i kulturę; Średniowiecze angielskie po Inwazji Normanów. Rozwój języka, kultury, architektury; Religia – 
wpływ religii na rozwój wydarzeń historycznych (Dynastia Tudorów, Wojna domowa, Dynastia Stuartów); 
Kościół anglikański i jego odmiany; sekularyzacja; Brytyjski rząd – system westminsterski. Historia 
rozwoju parlamentu. Wpływ Londynu; System polityczny: system wyborczy; partie polityczne i ich historia, 
najnowsze wydarzenia; Edukacja – szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe, szkoły państwowe i 
prywatne; Monarchia – królewskie rezydencje, najważniejsi królowie i królowe; Pierwsza i druga wojna 
światowa i ich znaczenie społeczne; Od imperium po tygiel wielokulturowy – ekspansja kolonialna, 
Brytyjska Wspólnota Narodów, imigracja, postkolonialna współczesna Wielka Brytania; Sztuka, kultura 
wysoka i masowa. Najważniejsze postacie i nurty w dziedzinie muzyki popularnej, filmu, teatru, muzyki 
klasycznej i sztuki; Opieka społeczna, rozwój służby zdrowia; świadczenia społeczne; Media – prasa, 
telewizja BBC, Reuters, światowy serwis BBC. 

8.  Kultura amerykańska 
Relacje USA ze światem: przeszłość i współczesność; tożsamości etniczne, społeczne i kulturowe: 
Afroamerykanie, Amerykanie pochodzenia azjatyckiego, rdzenni Amerykanie, Latynosi; regiony i koloryt 
lokalny; miasto i wieś; polityka; gospodarka, system prawny; edukacja; religia. 

9.  Wstęp do literaturoznawstwa 

Stopy metryczne typowe dla poezji w języku angielskim (jamb, trochej, anapest, daktyl, spondej, jonik); 
metrum i rytm, wiersz wolny i biały wiersz. Przerzutnia, cezura; rodzaje rymu i ich efekt foniczny w języku 
angielskim: rymy męskie, żeńskie, bogate; dokładne i niedokładne; końcowe, inicjalne, wewnętrzne; oraz 
rymy typowe dla tradycji brytyjskiej. Strofy popularne w poezji angielskie (ballada, sonety, oda, hymn, 
strofa spencerowska, Rhyme royal); obrazowanie i metafora; symbol i alegoria; język figuratywny; 
sakralne początki dramatu; arystotelesowska teoria tragedii; powstanie i rozwój komedii w starożytnej 
Grecji i w Rzymie; różnorodność gatunkowa prozy; funkcje sceny i streszczenia; narrator i autor 
implikowany lub domyślny; fabuła  - rodzaje fabuły w literaturze popularnej; postać literacka w tradycji 
literatury angielskiej. 

10. Wstęp do językoznawstwa 
Językoznawstwa jako nauka, jego cele i metody badań, dyscypliny językoznawstwa; Język jako system 
komunikacji, rodzaje znaków językowych, porównanie systemów komunikacji ludzi i zwierząt; fonetyka; 
morfologia; składnia; semantyka leksykalna; dekompozycja semantyczna, cechy semantyczne, 
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modalność; teoria prototypu językowego; semantyka zdaniowa, warunki prawdziwości, semantyka 
kompozycyjna, wieloznaczność leksykalna i strukturalna; metafory w języku; pragmatyka; klasyfikacja 
typologiczna i genetyczna języków, rodziny językowe oraz uniwersalia językowe; socjolingwistyka, 
stratyfikacja społeczna języka; dialektologia, systemowe różnice pomiędzy dialektami, dialekty j. 
angielskiego w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych; kontakt języków; zmiany w języku; język a 
kultura; język a mózg; językoznawstwo komputerowe; praktyczne zastosowania językoznawstwa. 

11. Literatura amerykańska 

Tworzenie kanonu literackiego a proces narodotwórczy; literatura kolonialna; literatura późnej epoki 
kolonialnej i młodej republiki budowanie tożsamości narodowej i początki powieści amerykańskiej; 
Romantyzm; literatura wobec niewolnictwa; regionalizmy; Poezja modernistyczna; powieść 
modernistyczna; dramat modernistyczny; modernizm a problem rasy; Południowy Renesans; realizm 
epoki Wielkiego Kryzysu; Beatnicy; pisarze afroamerykańscy lat 40.-60. XX w.; postmodernistyczny 
dramat i proza; proza postmodernistyczna a doświadczenie inności rasowej; współczesna literatura kobiet 
i mniejszości rasowych; Studium przypadku: literatura mniejszości japońskiego pochodzenia. 

12. Łacina 
podstawowe informacje na temat języka łacińskiego, główne kategorie gramatyczne (części mowy, części 
zdania), fonetyka łacińska, podstawy systemu gramatycznego języka łacińskiego, kontynuanty łacińskie 
w języku angielskim i polskim, możliwości słowotwórcze języka łacińskiego. 

13. Rynek pracy 

Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status zatrudnienia 
(typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). Zobowiązania społeczne 
pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). Elementy psychologii zarządzania i 
psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci 
sektor na rynku pracy). Trening kompetencji miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy 
(budowanie wizerunku własnego, kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

14. Teorie przyswajania języka 

Teorie uczenia się i ich rozumienie istoty procesu nabywania języka ojczystego przez człowieka: 
behawioryzm, kognitywizm, psychologia humanistyczna, konstruktywizm, koneksjonizm; Natywizm i 
rozumienie procesu nabywania języka ojczystego jako cechy wrodzonej. Mechanizm przyswajania języka, 
gramatyka uniwersalna. Krytyka natywizmu i propozycje językoznawstwa kognitywnego; Cechy języka 
ludzkiego i przystosowanie człowieka do rozumienia i produkowania mowy; Pojęcia lateralizacji i okresu 
krytycznego w rozwoju poznawczym człowieka; ich znaczenie w rozwoju języka. Przykłady obserwacji z 
dziedziny psychologii społecznej; Etapy rozwoju mowy u człowieka. Cechy charakterystyczne i przykłady 
z języka angielskiego i polskiego; Procesy rozumienia i produkowania mowy: modele i ich cechy 
charakterystyczne; Proces zapamiętywania, rodzaje pamięci i ich rola w procesie nabywania języka. Istota 
zapominania; Podstawowe różnice pomiędzy procesami nabywania języka ojczystego i drugiego/obcego. 
Wyjaśnienie terminów: język drugi, obcy, dwujęzyczność, wielojęzyczność, przyswajanie, uczenie się, 
nabywanie; Podstawowe teorie na temat nabywania języka obcego/drugiego: Teoria Monitora, teoria 
języka ucznia, teoria gramatyki uniwersalnej, teoria akulturacji i akomodacji; Podstawowe różnice 
indywidualne pomiędzy ludźmi i ich znaczenie w nabywaniu języka drugiego/obcego: wiek, płeć, styl 
uczenia się, osobowość, motywacja; Strategie uczenia się i ich rola w procesie nabywania języka i w 
posługiwaniu się językiem. 

15. Teorie literaturoznawstwa 
Rozróżnienie między krytyką literatury i teorią; Analiza freudowska i jej krytyczno-literackie przełożenie; 
Pojęcie archetypu, archetypalna teoria gatunków literackich; Formalism; Nowa Krytyka; Structuralizm i 
narratologia; Psychoanaliza poststrukturalna; Postrukturalizm; teorie feministyczne; teoria 
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postkolonialna; Nowy Historyzm; literatura zdeterminowana przez uwikłania polityczne, historyczne i 
ideologiczne; teoria traumy; teoria chaosu w interpretacji literackiej; cyber-krytyka. 

16. Gramatyka kontrastywna 

Cele i podstawy badań kontrastywnych nad językiem; tłumaczenie zróżnicowania języków w teorii reguł i 
parametrów; różnice systemu morfologicznego w językach polskim i angielskim. Analiza sposobu 
tworzenia wyrazów. Derywacja i fleksja; przykłady kontrastu na poziomie leksykalnym. Wyrazy 
problematyczne dla użytkowników języka polskiego (np. each/every, as/like, make/do, 
say/tell/speak/talk, lie/lay/rise/raise/arise), transfer leksykalny; przysłówki i przyimki w językach polskim 
i angielskim; fraza rzeczownikowa w językach polskim i angielskim – szyk wyrazów, przedimki i 
determinery, sposoby wyrażania określoności i anaforyczności, przymiotniki, składnia dopełniacza, liczba, 
rodzaj; fraza czasownikowa w językach polskim i angielskim – czas, aspekt, modalność, zdania 
warunkowe, strona bierna, rodzaje zdań dopełnieniowych; szyk wyrazów w językach polskim i angielskim; 
związek zgody podmiotu i orzeczenia w językach polskim i angielskim. 

17. Filozofia 

Podział filozofii pod względem geograficznym; metafizyka w literaturze; ontologie religijne; epistemologia 
w literaturze; etyka w literaturze; historiozofia w literaturze; estetyka w literaturze; Kartezjusz, Locke, 
Berkeley, Kant, Hegel, empiryzm logiczny, pragmatyzm, neopragmatyzm; epistemologia, ontologia, 
metafizyka, etyka, estetyka w językoznawstwie; ewolucja najbardziej wpływowych podejść do zagadnień: 
podmiot, przedmiot, pojęcie, materia i duch, umysł, wiedza i problem jej źródeł oraz (nie)pewności, wolna 
wola i determinizm, wolność świadomości. 

18. Seminarium licencjackie 

Formalne wymagania dotyczące prac licencjackich; cele badań w językoznawstwie / literaturoznawstwie; 
metodologia prowadzenia badań w językoznawstwie / literaturoznawstwie; metody stosowane w 
badaniach językoznawczych / literaturoznawczych; sposoby formułowania problemów badawczych; dobór 
tematu pracy w oparciu o literaturę fachową; struktura pracy licencjackiej; dobór źródeł; dobór metody 
do postawionego pytania badawczego; współpraca indywidualna nad wybranymi tematami. 

19. Pisanie pracy naukowej 

Zasady dokumentowania źródeł; zasady formatowania bibliografii (Works cited/References); 
dokumentowanie źródeł elektronicznych (strony internetowe, naukowe bazy danych, teksty w 
czasopismach internetowych, obrazy, emaile, DVD); formatowanie cytatów krótkich i blokowych; zasady 
dokumentacji parafraz i streszczeń; definicja i klasyfikacja plagiatów, rozpoznawanie przykładów 
niewłaściwego wykorzystania źródeł; etapy procesu badawczego w odniesieniu do specyfiki dziedziny 
(zawężanie pola badawczego, extensive i intensive reading, kryteria wyboru źródeł, sporządzanie notatek, 
konstruowanie draftu, proofreading); korzystanie z naukowych baz danych oraz internetowych katalogów 
bibliotecznych, strategie efektywnego szukania źródeł; formatowanie eseju w programie MS Word; zasady 
stosowania przecinka, średnika, myślnika, apostrofu oraz pojedynczych i podwójnych cudzysłowów. 

20. Gramatyka historyczna 

Językoznawstwo historyczne. Opis diachroniczny i synchroniczny. Wewnętrzna i zewnętrzna historia 
języków; Klasyfikacja genetyczna języków. Języki indoeuropejskie i germańskie. Prawo Grimma i prawo 
Vernera; Periodyzacja dziejów języka angielskiego. Język staroangielski: Ludy germańskie w Wielkiej 
Brytanii; Kontakty z łaciną, językami celtyckimi. Powstanie języka pisanego. Literatura okresu.  Odmiana 
standardowa. Dialekty; Język średnioangielski: Najazd normański. Pozycja języka angielskiego; Wpływy 
innych języków. Rozwój literatury średnioangielskiej. Zapożyczenia francuskie i łacińskie; Wprowadzenie 
druku. Dialekty regionalne; Język wczesny nowoangielski: Wzrost prestiżu języka angielskiego w XVI/XVII 
w.; Rozwój słownictwa. Tendencje normatywne (gramatycy, standaryzacja języka pisanego); Odmiany 
terytorialne angielszczyzny - język angielski w Ameryce; Późnonowoangielski. Dalsze rozprzestrzenianie 
się języka angielskiego; The Oxford English Dictionary i dalszy rozwój leksykografii; Dialekty współczesne 
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w Wielkiej Brytanii Odmiany terytorialne angielszczyzny - język angielski w Ameryce, Australii, Nowej 
Zelandii i Płd. Afryce. 

21. Elementy teorii przekładu 
Przekład, tłumaczenie, ekwiwalencja; metafory przekładu; przekład ustny; strategia, metoda, technika; 
deskrypcja, norma tłumaczeniowa; stosowanie pojęć w analizie przekładu; teoria przekładu jako pochodna 
teorii języka; teoria przekładu a nowe media; historia przekładu; przekład literacki. 

22. Elementy leksykologii i 
leksykografii w pracy tłumacza 

Definicja leksykologii i leksykografii; związki semantyczne, frazeologia; procesy słowotwórcze; rozwój 
historyczny leksykonu języka angielskiego; leksykony narodowe i regionalne, żargon,; język subkultur, 
metody badania słownictwa; źródła elektroniczne; typy słowników; sztuka tworzenia słownika. 

23. Tłumaczenia internetowe 
Wprowadzenie do tłumaczeń internetowych; wyzwania piśmiennictwa w dobie cyfrowej rewolucji; 
tłumaczenia instytucjonalne oraz na zlecenie; tłumaczenie jako produkt; efektywna organizacja pracy: 
poprawianie, redagowanie i korekta. 

24. Przekład naukowo-techniczny stylistyka języka angielskiego; przekład tekstów technicznych i naukowych 

25. Przekład audiowizualny Przekład filmowy: dubbing; Przekład filmowy: podpisy; Przekład filmowy: wersja lektorska. 

26. Tłumaczenia biznesowe 

Przekład artykułów z prasy biznesowej; Przekład dokumentów związanych z zatrudnieniem; 
Przekład korespondencji handlowej; Przekład umów; Przekład dokumentacji spółki; 
Przekład dokumentów finansowych i bankowych; Przekład dokumentów kredytowych; 
Przekład dokumentów podatkowych; Przekład zapytań ofertowych; Przekład analizy SWOT; Przekład 
dokumentów giełdowych; 

27. Praktyka tłumaczeniowa 

Zapoznanie się z zasadami pracy tłumacza w agencji tłumaczeniowej/innej instytucji zajmującej się 
przekładem; Zapoznanie się z zasadami współpracy z klientami; Zapoznanie się z zasadami współpracy z 
innymi tłumaczami; Zapoznanie się z zasadami wyceny, redakcji, korekty i weryfikacji przekład; 
Zapoznanie się z podstawowym oprogramowaniem wspomagającym przekład; Przekład różnego rodzaju 
dokumentów pod nadzorem opiekuna. 

28. Przekład literacki 
Wprowadzenie do tłumaczenia literackiego; Klasyfikacja tekstów literackich; Wprowadzenie do technik 
tłumaczenia literackiego; Analiza krytyczna tekstów paralelnych; Tłumaczenie literackie: teoria i praktyka; 
Tłumaczenie i analiza wybranych tekstów literackich. 

29. Wstęp do komunikacji 
profesjonalnej - biznes 

Spółka jako forma prowadzenia działalności gospodarczej, typy spółek, papiery wartościowe, obrót 
giełdowy, fundusze inwestycyjne, cła, podatki i wynagrodzenia.  
W każdym z tych obszarów wykład obejmuje zarówno omówienie samych procesów gospodarczych jak i 
właściwej dla nich terminologii polskiej i angielskiej. Ilustrujące wykład przykłady dotykają również kwestii 
biznesowej grzeczności językowej oraz charakterystycznych dla tego typu komunikacji wzorców 
gramatycznych. 

30. Wstęp do komunikacji 
profesjonalnej - prawo 

Język prawa na tle innych odmian specjalistycznych języka; Źródła prawodawstwa polskiego i angielskiego 
istotne w komunikacji profesjonalnej; Normy i regulacje prawne specjalisty-terminologa języka 
prawniczego (Ustawa o  zawodzie tłumacza przysięgłego, norma tłumaczeniowa PN-EN15038; 
Charakterystyka języka prawniczego, aspekty formalne oraz funkcjonalne; Gramatyka języka prawniczego 
z perspektywy porównawczej polsko-angielskiej – zarys; Leksyka języka prawniczego z perspektywy 
porównawczej polsko-angielskiej – zarys; Teksty prawnicze pisane oraz ustne – porównanie; Analiza 
porównawcza pokrewnych dokumentów w obrocie prawnym w języku polskim i języku angielskim. 
Wprowadzenie; Dokumenty osobiste (dowód osobisty, paszport, karta stałego pobytu, prawo jazdy); 
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Dokumentów szkolne (świadectwo ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości, dyplomu ukończenia 
studiów); Analiza wybranych tekstów/dokumentów z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego 
(umowy cywilno-prawne, pełnomocnictwa); Analiza wybranych tekstów/dokumentów z zakresu prawa 
karnego i postępowania karnego (wyroki, akty oskarżenia); Dokumenty metrykalne (skrócony odpis aktu 
urodzenia, akt zgonu oraz akt małżeństwa); Ceremonia ślubna (Urząd Stanu Cywilnego), pozwy (o 
alimenty, o ustalenie ojcostwa, o rozwód). 

31. Komputerowe opracowywanie 
tekstów biznesowych 

Tworzenie dokumentów biznesowych; CV; list motywacyjny, list referencyjny; Wypowiedzenie; Umowa o 
pracę, umowa zlecenia, umowy Komisji; Umowa sprzedaży / zakupu; Zapytanie ofertowe; Zamówienie, 
faktura, reklamacje. 

32. Przekład tekstów biznesowych 

Przekład dokumentów związanych z zatrudnieniem; Wprowadzenie do terminologii biznesowej związanego 
z zatrudnieniem; Praktyka przekładu CV, listu motywacyjnego oraz umowy o zakazie konkurencji; 
Przekład korespondencji handlowej; Wprowadzenie do terminologii biznesowej związanej z 
korespondencją handlową; Praktyka przekładu korespondencji handlowej; Przekład umów; Wprowadzenie 
do terminologii biznesowej związanej z umowami; Praktyka przekładu umowy kupna/sprzedaży oraz 
umowy zlecenia; Przekład dokumentacji spółek; Wprowadzenie do terminologii biznesowej związanej ze 
spółkami; Praktyka przekładu sprawozdania zarządu oraz protokołu ze zgromadzenia; Przekład 
dokumentów marketingowych i promocyjnych; Wprowadzenie do terminologii biznesowej związanej z 
marketingiem, reklamą i promocją.  

33. Różnice kulturowe a zachowania 
w biznesie 

Kultura – sposoby definiowania i wymiary; Różnice kulturowe a wielokulturowość; Kultura jako 
komunikacja; Wybrane modele badania kultury i ich wykorzystanie w kontekście biznesowym; 
Komunikacja międzykulturowa w marketingu; Różnice kulturowe w reklamie z wykorzystaniem koncepcji 
Halla; Różnice kulturowe w reklamie z wykorzystaniem koncepcji Hofstedego; Style narodowe reklam; 
Bariery w komunikacji międzykulturowej; Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja; Etnocentryzm inne 
postawy konsumentów; Rola stereotypów w komunikacji na rynkach zróżnicowanych kulturowo; 
Komunikacja międzykulturowa – zachowania komunikacyjne i sposoby komunikacji w środowisku 
biznesowym; Różnice kulturowe w zakresie komunikacji werbalnej; Różnice kulturowe w zakresie 
komunikacji niewerbalnej; Podstawy etykiety biznesowej; Różnice kulturowe w odniesieniu do wybranych 
regionów świata; Charakterystyka specyfiki kulturowej wybranych krajów w kontekście biznesowym. 

34. Komunikacja profesjonalna i 
sztuka negocjacji 

Mechanizmy komunikacji profesjonalnej: trening osobowości oraz zachowania w organizacji biznesowej; 
Mechanizmy prowadzenia negocjacji: strategie i metody negocjowania w biznesie; Mechanizmy etykiety 
w komunikacji profesjonalnej oraz sztuki autoprezentacji. 

35. Praktyka zawodowa 

Zapoznanie się z zasadami pracy tłumacza w agencji tłumaczeniowej/innej instytucji zajmującej się 
przekładem; Zapoznanie się z zasadami współpracy z klientami; Zapoznanie się z zasadami współpracy z 
innymi tłumaczami; Zapoznanie się z zasadami wyceny, redakcji, korekty i weryfikacji przekładu; 
Zapoznanie się z oprogramowaniem wspomagającym przekład; Przekład różnego rodzaju dokumentów. 

36. Słownictwo w tekstach 
biznesowych 

Przekład dokumentów związanych z zatrudnieniem; Wprowadzenie do terminologii biznesowej związanego 
z zatrudnieniem; Praktyka przekładu CV oraz listu motywacyjnego oraz umowy o zakazie konkurencji; 
Przekład korespondencji handlowej; Wprowadzenie do terminologii biznesowej związanej z 
korespondencją handlową; Praktyka przekładu korespondencji handlowej; Przekład umów; Wprowadzenie 
do terminologii biznesowej związanej z umowami; Praktyka przekładu umowy kupna/sprzedaży oraz 
umowy zlecenia; Przekład dokumentacji spółek; Wprowadzenie do terminologii biznesowej związanej ze 
spółkami; Praktyka przekładu sprawozdania zarządu oraz protokołu ze zgromadzenia; Przekład 
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dokumentów marketingowych i promocyjnych; Wprowadzenie do terminologii biznesowej związanej z 
marketingiem, reklamą i promocją.  

37. Język angielski dla biznesu – 
finanse, bankowość, gospodarka 

Bankowość i finanse: Co to jest waluta?; Jak działają banki? Jak działa giełda papierów wartościowych?; 
Na czym polegały innowacje w bankowości w ostatnich czterdziestu latach?; Co stanowiło bezpośrednią 
przyczynę krachu finansowego roku 2008? Współczesna gospodarka; Jakie są filozoficzne i etyczne 
podstawy zachodniej gospodarki rynkowej?; Jak działa wspólna waluta w Unii Europejskiej?  

38. Technologie informacyjne 

Wprowadzenie do systemu Windows.; Bezpieczeństwo danych oraz systemu operacyjnego, poszanowanie 
praw autorskich. Poszanowanie cudzej własności (prywatne dane, hasła, kody); Omówienie pakietu MS 
Office i Open Office/Libre Office.; Przygotowanie dokumentu tekstowego, zawansowane formatowanie, 
wstawianie tabel, obiektów graficznych.; Przygotowanie arkusza kalkulacyjnego, sortowanie, tworzenie i 
kopiowanie funkcji, podstawowe obliczenia, formatowanie wykresów, rejestracja makr, tworzenie 
formularzy.; Przygotowanie prezentacji multimedialnej.; Omówienie narzędzi dostępnych w Internecie 
aplikacje w chmurze, Google Dokumenty, Microsoft  SkyDrive, DropBox. 

39. PNJA-sprawności zintegrowane Gramatyka i słownictwo języka angielskiego na poziomie zaawansowanym. Rozwijanie umiejętności 
mówienia, czytania i słuchania ze zrozumieniem w kierunku poziomu C1. 

40. Przekład użytkowy 

Typy narzędzie pracy tłumacza (słowniki, encyklopedie, leksykony, tezaurusy, poradniki, strony 
internetowe) i ich roli w procesie przekładu. Kontrolowane dyskusje na temat studenckich przekładów 
fragmentów tekstów o charakterze użytkowym z uwzględnieniem kwestii ekwiwalencji; rejestru języka i 
typu tekstu; przekładu nazw własnych, rodzaj gramatyczny w przekładzie; zróżnicowanie technik i strategii 
przekładu w zależności od jego funkcji w języku docelowym; rozpoznawanie jednostek sensu i ich 
organizowanie w tekście przekładu (np. technika kompensacji); wyrażanie określoności i nieokreśloności; 
pomijanie i dodawanie informacji przez tłumacza. 

41. Przekład prawniczy 

Przekład wezwań; Przekład pozwów; Przekład wniosków; Przekład postanowień sądu; Przekład wyroków; 
Przekład umów; Przekład testamentów; Przekład pełnomocnictw; Przekład wybranych aktów prawnych; 
Wprowadzenia do tłumaczenia poświadczonego dokumentów sądowych; Wprowadzenia do tłumaczenia 
ustnego rozprawy sądowej. 

42. Techniki przekładu ustnego 

Wprowadzenie do tłumaczenia ustnego (rodzaje przekładu ustnego; zagadnienia psychologii i socjologii 
zawodu tłumacza ustnego; zarządzanie czasem i stresem w przekładzie ustnym); Tłumaczenie a vista 
tekstów użytkowych; Tłumaczenie a vista tekstów sądowych; Tłumaczenie a vista tekstów biznesowych; 
Ćwiczenia umiejętności mówienia publicznego. 

43. Techniki notacji i wprowadzenie 
do przekładu konsekutywnego 

Przekład konsekutywny wystąpień publicznych; Przekład konsekutywny wystąpień publicznych z 
niestandardowym językiem; Przekład konsekutywny tekstów na tematy wrażliwe. 

44. Przekład konsekutywny 
Przekład konsekutywny liaison; Przekład konsekutywny szeptany; Przekład konsekutywny wystąpień 
publicznych; Przekład konsekutywny nagrań audiowizualnych; Przekład konsekutywny w negocjacjach i 
spotkaniach; Przekład konsekutywny żywego słowa. 

45. Przekład ustny środowiskowy 

Wprowadzenie do przekładu środowiskowego; Wielka Brytania jako przykładowy kraj pracy tłumacza 
środowiskowego; Tłumaczenie ustne dla potrzeb urzędów emigracyjnych; Tłumaczenie ustne 
środowiskowe policyjne; Tłumaczenie ustne środowiskowe sądowe; Tłumaczenie ustne środowiskowe 
medyczne; Tłumaczenie ustne środowiskowego dla potrzeb urzędów i służb socjalnych; Tłumaczenie ustne 
środowiskowe biznesowe. 

46. Słownictwo specjalistyczne 
Słownictwo specjalistyczne biznesowe; Słownictwo specjalistyczne prawne, prawnicze i sądowe; 
Słownictwo specjalistyczne Unii Europejskiej; Słownictwo specjalistyczne techniczne i komputerowe; 
Słownictwo specjalistyczne medyczne; Słownictwo specjalistyczne związane z mediami. 



8 

47. Wprowadzenie do przekładu 
symultanicznego 

Podstawy teoretyczne przekładu symultanicznego (praca w kabinie, sprzęt audiowizualny, zagadnienia 
psychologii i socjologii zawodu tłumacza ustnego; zarządzanie czasem i stresem w przekładzie ustnym 
symultanicznych); Przekład symultaniczny przemówień i wystąpień publicznych; Przekład symultaniczny 
żywego słowa. 

Moduł przygotowania do zawodu nauczyciela 

48. Psychologia dla nauczycieli  

Procesy poznawcze. Spostrzeganie, odbiór i przetwarzanie informacji. Myślenie i rozumowanie. Mowa. 
Pamięć i uwaga. Modele uczenia się -koncepcje klasyczne, współczesne ujęcia w oparciu o wyniki badań 
neuropsychologicznych. Emocje i motywacja w procesach regulacji zachowania. Zdolności i uzdolnienia. 
Inteligencja i style poznawcze. Temperament i osobowość. 

49. Psychologia rozwoju człowieka 

Sylwetka rozwojowa ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości. Rozwój fizyczny, 
motoryczny, psychoseksualny. Rozwój procesów poznawczych (myślenie, mowa, spostrzeganie, uwaga, 
pamięć). Rozwój społeczno-emocjonalny i moralny. Zmiany fizyczne i psychiczne w okresie dojrzewania. 
Rozwój wybranych funkcji psychicznych. Rozwój osobowości. Kształtowanie się indywidualnej tożsamości. 
Rozwój a wychowanie. Dorosłość. Identyfikacja z nowymi rolami społecznymi. Kształtowanie się stylu 
życia. 

50. Pedagogika dla nauczycieli 

Profilaktyka zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży. Dzieci uzależnione, zaniedbane i pozbawione opieki. 
Agresja i przemoc (także cyberprzemoc) w szkole. Klasa szkolna jako środowisko społeczne i 
wychowawcze. Dialog w pracy nauczyciela - tworzenie klimatu wychowawczego w klasie i szkole. 
Nauczyciel wychowawcą – planowanie i reżyserowanie pracy wychowawczej. Plan pracy wychowawczej 
szkoły. Metody i formy realizacji procesu wychowawczego. Alternatywne formy edukacji – założenia, 
koncepcje i możliwości wykorzystania w praktyce. 

51. 
Pedagogika – uczeń ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole - regulacje prawne, formy i zasady udzielania wsparcia. 
Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów i ich uwarunkowania. Diagnoza funkcjonalna. – cele, metody, 
etapy. Narzędzia stosowane w diagnozie nauczycielskiej. Uczeń z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 
Uczeń z zaburzeniami w komunikowaniu się. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Uczeń 
z zaburzeniami wzroku i słuchu. Uczeń przewlekle chory. Uczeń z trudnościami w uczeniu się. Uczeń z 
trudnościami adaptacyjnymi, związanymi z doświadczeniem migracyjnym. Dostosowanie procesu 
kształcenia do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów. Różnicowanie, indywidualizacja i personalizacja 
pracy z uczniami. Projektowanie wsparcia, konstruowanie indywidualnych programów rozwoju uczniów. 
Ocena skuteczności wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Integracja i inkluzja. 
Edukacja włączająca - przykłady dobrych praktyk. Współpraca rodziny i szkoły w procesie wspierania 
rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

52. Wspomaganie rozwoju dziecka i 
dysharmonie rozwojowe 

Teorie integralnego rozwoju ucznia. Norma rozwojowa. Dysharmonie i zaburzenia rozwojowe u uczniów a 
ich funkcjonowanie w grupie rówieśniczej. Zaburzenia funkcjonowania w okresie dorastania. 
Wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań. Uczeń zdolny. Uczeń nadpobudliwy. Zaburzenia 
zachowania. Uczeń nieśmiały. Obniżenie nastroju, depresja. Dziecko w sytuacji kryzysowej i 
traumatycznej. Zachowania autodestruktywne, próby samobójcze. 

53. Elementy prawa oświatowego i 
bezpieczeństwo w szkole 

Międzynarodowe i krajowe regulacje dotyczące praw człowieka. Odpowiedzialność prawna opiekuna, 
nauczyciela, wychowawcy. Źródła prawa oświatowego. Struktura systemu oświaty i funkcjonowanie 
placówek oświatowych. Nauczycielska pragmatyka zawodowa. Procedury postępowania nauczycieli w 
przypadku różnego rodzaju zagrożeń. Pierwsza pomoc. Choroby zawodowe nauczycieli. 
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54. Podstawy dydaktyki 

Potrzeba refleksji w zawodzie nauczyciela; istota teorii subiektywnych; cechy dobrego nauczyciela języka; 
blaski i cienie zawodu w percepcji studentów – przyszłych nauczycieli języka angielskiego; Podejścia i 
metody nauczania języków obcych w ujęciu historycznym: metoda naturalna, gramatyczno-
tłumaczeniowa, audiolingwalna, kognitywna, komunikacyjna, metody alternatywne; współczesne 
rozwinięcia podejścia komunikacyjnego; Podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie języka 
obcego nowożytnego – analiza, dyskusja; Dokumenty Rady Europy dotyczące kształcenia w zakresie 
języków obcych: Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, Europejskie Portfolio Językowe, 
Europejskie Portfolio dla Studentów – Przyszłych Nauczycieli Języka; Strategie nauczania, style nauczania, 
role nauczyciela; Planowanie lekcji języka: części lekcji, planowanie czasu, planowanie aktywności 
nauczyciela i ucznia; Zarządzanie klasą, utrzymanie dyscypliny, podawanie instrukcji; Nauczanie języków 
obcych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; Ewaluacja, ocenianie i testowanie. Rodzaje 
testów i sposoby podawania informacji zwrotnej; Sposoby motywowania dzieci w szkole podstawowej do 
uczenia się języka angielskiego. 

55. Psychologiczne podstawy pracy 
nauczyciela 

Poznanie i spostrzeganie społeczne. Postawy, stereotypy, uprzedzenia. Zachowania społeczne i ich 
uwarunkowania. Sytuacja interpersonalna. Porozumiewanie się w sytuacjach konfliktowych. Empatia i 
inteligencja emocjonalna. Zachowania asertywne, agresywne, uległe. Reguły współdziałania. Nauczyciel 
w procesie komunikacji - autoprezentacja. Procesy komunikowania się. Komunikacja niewerbalna. 
Aktywne słuchanie, efektywne nadawanie. Porozumiewanie się emocjonalne w klasie. Style 
komunikowania się uczniów i nauczyciela. Bariery i trudności w procesie komunikowania się, techniki i 
metody usprawniania komunikacji z uczniem. Metody i techniki uczenia się z uwzględnieniem rozwijania 
metapoznania. Stres i radzenie sobie z nim. Indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami. 

56. Pedagogiczne podstawy pracy 
nauczyciela 

Rola początkującego nauczyciela w szkolnej rzeczywistości. Najczęstsze problemy początkujących 
nauczycieli. Uwarunkowania sukcesu w pracy nauczyciela. Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej. 
Wspomaganie ucznia w projektowaniu ścieżki edukacyjnozawodowej. Metody i techniki określania 
potencjału ucznia. Przygotowanie uczniów do uczenia się przez całe życie. Style kierowania klasą, ład i 
dyscyplina. Rozwijanie u dzieci, uczniów lub wychowanków kompetencji komunikacyjnych i umiejętności 
społecznych niezbędnych do nawiązywania poprawnych relacji. Współpraca rodziny i szkoły. 

57. Emisja głosu 

Język jako narzędzie pracy nauczyciela. Praca z uczniami z ograniczoną znajomością języka polskiego lub 
zaburzeniami komunikacji językowej. Porozumiewanie się w celach dydaktycznych – sztuka wykładania, 
sztuka zadawania pytań, sposoby zwiększania aktywności komunikacyjnej uczniów. Praktyka wystąpień 
publicznych, poprawność językowa, etyka języka, etykieta korespondencji tradycyjnej i elektronicznej. 
Emisja głosu – budowa, działanie i ochrona narządu mowy. Warsztaty emisji głosu. 

58. Dydaktyka j. angielskiego w 
szkole podstawowej   

Charakterystyka ucznia w szkole podstawowej. Nauczanie sprawności słuchania, mówienia, czytania i 
pisania w języku angielskim. Nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy języka angielskiego. Nauczanie 
sprawności zintegrowanych. Planowanie lekcji. Scenariusz lekcji. Poprawa błędów. Zadania domowe. Testy 
i sprawdziany. Ocenianie kształtujące. Indywidualizacja pracy na lekcjach języka. Autonomia ucznia. 
Europejskie Portofio Językowe. Trening strategiczny - rozwijanie u uczniów strategii uczenia się w zakresie 
różnych aspektów i sprawności języka angielskiego. Rozwijanie kompetencji interkulturowej. Nauczanie 
wspomagane komputerowo. Gry i zabawy językowe. Wykorzystywanie video i piosenek do nauki języka 
obcego. 
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59. 
Praktyka psychologiczno-
pedagogiczna w szkole (praktyka 
śródroczna) 

W trakcie praktyki kształtowane są kompetencje psychologiczno-pedagogiczne poprzez:  zapoznanie się 
ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, poznanie jej sposobu funkcjonowania, organizacji 
pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzonej dokumentacji;  
obserwowanie: o pracy wychowawcy klasy, jego interakcji z uczniami klasy oraz sposobu, jaki planuje i 
realizuje zajęcia wychowawcze, o integrowania działań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych przez 
nauczycieli przedmiotowych, o objawów fizjologicznych, poznawczych i behawioralnych stresu u ucznia 
oraz u siebie, o dyżurów podczas przerw; działania praktyczne o zaplanowanie i przeprowadzenie pod 
nadzorem opiekuna zajęć wychowawczych, o przeprowadzenie rozmowy z uczniem na temat jego 
uzdolnień i zainteresowań; opis i analizę zaobserwowanych / doświadczonych w czasie praktyki zdarzeń 
pedagogicznych; prowadzenie dokumentacji praktyki psychologiczno-pedagogicznej, w tym protokołów 
obserwacji zachowań ucznia i arkusza analizy pracy wychowawczej nauczyciela. 

60. Praktyka dydaktyczna ciągła 

W trakcie praktyki kształtowane są dydaktyczne kompetencje poprzez ocenę wyboru podręcznika do nauki 
j. angielskiego; formułowanie celów lekcji, planowanie etapów lekcji;  dobór środków nauczania języka w 
zależności od etapu nauczania; wykorzystanie nowych technologii, wykorzystanie dokumentów 
autentycznych; dobór technik pracy na lekcji w korelacji z działaniami językowymi i składnikami 
kompetencji komunikacyjnej; dobór technik ewaluacyjnych w zależności od celów kształcenia i etapu 
nauczania; zapoznanie się z problemami nauczania interkulturowego języków i innymi wybranymi 
problemami nauczania języka angielskiego w polskich szkołach. 

61. Praktyka dydaktyczna śródroczna 

Planowanie lekcji. Analiza przeprowadzonej lekcji. Prezentowanie i ćwiczenie zagadnień gramatyczno-
leksykalnych. Techniki rozwijania sprawności językowych w klasie. Pytania używane przez nauczyciela. 
Udzielanie informacji zwrotnej uczniom. Korzystanie z pomocy dydaktycznych i technologii na zajęciach. 
Samoocena nauczyciela. 

62. Kompetencje psychologiczno-
pedagogiczne nauczyciela 

Zasoby własne w pracy nauczyciela - identyfikacja i rozwój. Analiza arkusza obserwacji pracy nauczyciela. 
Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne studenta. Sytuacja trudna w szkole. Zasoby ucznia. 
Indywidualne strategie radzenia sobie z trudnościami, stres i nauczycielskie wypalenie zawodowe. Rozwój 
zawodowy nauczyciela. Ścieżka rozwoju zawodowego nauczyciela. 

63. Dydaktyka języka angielskiego w 
szkole ponadpodstawowej 

Współczesne podejścia do nauczania języków obcych. Psychologiczne, afektywne i społeczne aspekty 
nauczania nastolatków. Podstawa programowa. Typowe błędy metodyczne w prowadzeniu zajęć 
językowych. Kryteria doboru i oceny pomocy dydaktycznych. Planowanie lekcji. Różne modele planowania 
lekcji. Utrzymywanie dyscypliny. Rola nauczyciela w klasie i w szkole. Ocenianie osiągnięć uczniów w 
szkole ponadpodstawowej: rodzaje oceniania, cechy dobrego oceniania. Ocenianie alternatywne oraz 
samoocena w klasie językowej. Egzaminy zewnętrzne. Rola ewaluacji procesu nauczania i refleksji w pracy 
nauczyciela. Doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zadanie domowe – rodzaje zadań, informacja zwrotna. 
Nauczanie funkcji językowych. Nauczanie sprawności językowych (mówienie, czytanie, słuchanie, pisanie) 
w szkole ponadpodstawowej. Podejście zintegrowane. Dostosowywanie nauczania sprawności językowych 
do potrzeb uczniów. Nauczanie gramatyki, słownictwa i wymowy w szkole ponadpodstawowej. 
Dostosowywanie nauczania aspektów języka do potrzeb uczniów. Pisemna i ustna poprawa błędów 
(informacja zwrotna) w szkole ponadpodstawowej. Ocenianie różnych sprawności i aspektów językowych. 
Testowanie. Współczesne podejścia do nauczania języków obcych. Rozwijanie autonomii ucznia na 
zajęciach językowych. Indywidualizacja procesu nauczania. Trening strategiczny na zajęciach językowych. 
Badanie w działaniu. Projektowanie programu nauczania w szkole ponadpodstawowej. 
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Załącznik nr 4 
 
Nazwa kierunku studiów: Anglistyka 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 4 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Seminarium magisterskie i 
specjalizacja magisterska 

Praca magisterska jako praca badawcza; rodzaje prac naukowych.  (prezentacyjna, weryfikacyjna, 
nowatorska). Główne cechy prac naukowych: obiektywna, oparta na faktach, wyczerpująca, 
weryfikowalna, spójna wewnętrznie, poprawna formalnie i językowo. Wyjaśnienie tych terminów. 
Problemy z plagiatowaniem i brakiem uczciwości naukowej. Wyjaśnienie istoty tych negatywnych zjawisk. 
Przykłady. Struktura pracy magisterskiej z językoznawstwa / literaturoznawstwa. Przykłady. Recenzje 
poprzednich prac z zasobów dostępnych w bibliotece. Odnośniki w tekście i sporządzanie bibliografii dla 
prac z językoznawstwa / literaturoznawstwa. Ćwiczenia w konstruowaniu zapisu bibliograficznego według 
określonego stylu, zgodnie z decyzją opiekuna seminarium magisterskiego. Podstawowe informacje na 
temat schematu badań naukowych: przedmiot badań, perspektywa i domena badawcza. Ćwiczenia 
praktyczne w określaniu powyższych elementów. Formułowanie tematu badawczego i tytułu pracy, 
projekt własnego badania, dobór metodologii badawczej i sposobu gromadzenia danych. Uporządkowanie 
i pogłębienie wiedzy merytorycznej z językoznawstwa / literaturoznawstwa  w zakresie określonych przez 
studentów przedmiotów badań, perspektyw i domen badawczych. Najnowsze osiągnięcia w badaniach 
językoznawczych / literaturoznawczych. Merytoryczna dyskusja w grupie seminaryjnej nad 
przygotowywanymi fragmentami prac magisterskich oraz analizami prowadzonymi przez poszczególnych 
uczestników. Współpraca z promotorem – systematyczne omawianie przygotowywanych fragmentów 
pracy; poprawki i akceptacja.  

2.  Pisanie pracy naukowej 

Zasady interpunkcji angielskiej. Porównanie reguł interpunkcji w językach polskim i angielskim. Różnice 
dotyczące zasad interpunkcji w brytyjskiej i amerykańskiej odmianie języka angielskiego. Cechy 
piśmiennictwa naukowego – styl prac akademickich. Tworzenie bibliografii (formaty MLA i APA). 
Odnoszenie się do źródeł bibliograficznych w tekście. Cechy plagiatu. Sposoby unikania plagiatu. 
Struktura paragrafu. Budowa zdania wprowadzającego (topic sentence) i restrykcja paragrafu. Pisanie 
rozpoczęcia i zakończenia artykułu. Sposoby pisania definicji. Objaśnianie terminów naukowych w 
tekście. Wprowadzanie cytatów w tekstach akademickich. Pisanie dat, numerowanie, używanie skrótów. 
Sposoby argumentacji w tekście. Wysuwanie postulatów i odnoszenie się do kontrargumentów. 
Argumentowanie, trójkąt retoryczny, błędy logiczno-językowe. Wprowadzanie cytatów w tekście. 
Wprowadzanie dat, numerowanie, stosowanie skrótów. Odnoszenie się do danych w tekście naukowym. 
Sposoby wprowadzania i opisywania przykładów, tabel i grafów. Parafraza i streszczenie artykułów 
naukowych. Pisanie analizy krytycznej. Przedstawianie swoich argumentów. Struktura artykułu 
naukowego. 
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3.  PNJA 

Różnorodne formy aktywności konwersacyjnych przygotowane przez prowadzącego i studentów na 
tematy dotyczące kultury, społeczeństwa, tematyki naukowo-badawczej, na poziomie zbliżonym do 
poziomu C2. Praca nad autonomią kształcenia umiejętności językowych, oraz nad umiejętnością 
oceniania własnych postępów. Przykładowe tematy: 
Character & Personality, Education & Self-Improvement, Communicating, Sleep & Dreams, Cooking & 
Eating, Work & Careers, Clothes & Fashion, Advertising and Consumerism, Humor, The Cinema, Honesty, 
Dishonesty, Truth & Lies, Success, Relationships, The Natural World, Multicultural Society, Urban Life, 
Home & Housing, Money, Entertainment & the Media, Heroes, Idols, Celebrity & Fame, Responsibility, 
Internet Issues, Music, Art, Issues in English-Speaking Countries, Childhood, Travel, Health & Fitness, 
The Future, Issues in language teaching/linguistics/literature/translation. 

4.  PNJA-sprawności zintegrowane 

Szeroki wybór ćwiczeń i zadań przygotowanych przez instruktora i studentów, poświęconych 
różnorodnym tematom z dziedziny nauki i kultury oraz zagadnieniom społecznym odpowiadającym 
trudnością poziomowi C2.  

Oprócz rozwijania umiejętności mówienia zajęcia koncentrują się na rozwijaniu kompetencji 
słownikowych i gramatycznych oraz na doskonaleniu wymowy. Treści poszczególnych zajęć oparte są na 
podręczniku Marka Skippera Advanced Grammar and Vocabulary. 

5.  Przedsiębiorczość: Praca, biznes, 
kariera 

Krajowy i (odpowiednio) międzynarodowy rynek pracy. Pracodawcy na krajowym i międzynarodowym 
rynku pracy. Prawo pracy i prawa pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem samozatrudnienia, firm 
jednoosobowych, wypełniania funkcji pracodawcy. Zarządzanie zasobami ludzkimi - katalog technik i 
strategii. Wyspecjalizowane procedury rekrutacji do pracy (np. techniki assesment center). 
Zaawansowane procesy psychologii pracy (ze szczególnym uwzględnieniem higieny pracy i wypalenia 
zawodowego). Uregulowania na rynku pracy związane z ochroną praw pracowniczych (dyskryminacji i 
mobbingu). Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowym zespole pracowniczym.  

6.  
Składnia 
(Moduł 1: Podstawy 
językoznawstwa teoretycznego) 

Teorie składniowe: problemy i wyzwania. Składnia jako nauka – metoda naukowa, źródła danych, 
akceptowalność vs. gramatyczność, kompetencja językowa, Gramatyka Uniwersalna. Wypowiedź, 
propozycja, zdanie. Forma i układ, strukturalna wieloznaczność. Cechy morfoskładniowe:różne typy cech, 
systemy cech, reguły interfejsyjne. Konstytuenty – testy. Role tematyczne i  kryterium. Reprezentacja 
struktury frazowej. C-command. Czasowniki ditranzytywne. Linking. Funkcjonalne kategorie I: TP. 
Podmioty i dopełnienia. Przypadek i EPP. Przesunięcie NP - Podmioty a czasowniki nieakuzatywne, strona 
bierna. Przysłówki. Szyk wyrazów a przesunięcia w zdaniu. Funkcjonalne kategorie II: DP. 

7.  
Morfologia 

(Moduł 1: Podstawy 
językoznawstwa teoretycznego) 

Słowo w perspektywie typologicznej. Podstawowe zadania i pojęcia morfologii. Analiza morfemowa 
wyrazu. Słownictwo jako element wiedzy językowej. Słowotwórstwo. Fleksja. Produktywność i jej 
ograniczenia. Związki między morfologią a fonologią: wariantywność morfemów. Związki między 
morfologią a składnią: struktura argumentowa. Związki między morfologią a semantyką: 
kompozycyjność znaczenia. Typologia morfosyntaktyczna i leksykalna. Morfologia w perspektywie 
diachronicznej. Opis danych językowych za pomocą gloss. Morfologia w perspektywie psycho- i 
neurolingwistycznej: pojęcia leksykonu mentalnego i dekompozycji na przykładzie badań nad idiomami. 

8.  
Fonetyka i fonologia 

(Moduł 1: Podstawy 
językoznawstwa teoretycznego) 

Fonetyka: Fonetyka a fonologia. Dziedzina i działy fonetyki. Narządy mowy. Samogłoski a spółgłoski, 
obstruenty a sonoranty. Opis i typy spółgłosek. Sposób artykulacji. Miejsce artykulacji. Tabela spółgłosek 
IPA. Opis i typy samogłosek. Samogłoski kardynalne. Dyftongi i tryftongi. Artykulacja dodatkowa: 
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labializacja, palatalizacja, welaryzacja, faryngalizacja. Zjawiska suprasegmentalne: długość (iloczas), 
akcent, ton. 

Fonologia: fonem. Typy dystrybucji alofonicznej. Cechy dystynktywne. Klasy naturalne a cechy 
dystynktywne. Zasady zapisywania reguł fonologicznych i ich typy. Zapisywanie reguł fonologicznych w 
postaci list segmentów a zapisywanie reguł fonologicznych przy pomocy cech dystynktywnych. 
Reprezentacja podstawowa, alomorfia. Procesy fonologiczne. Asymilacja, elizja, epenteza. 
Sekwencyjność działania reguł, derywacja fonologiczna. Różnice między analizą fonemiczną a analizą w 
ramach klasycznej fonologii generatywnej. Sylaba. Budowa sylaby. Typy sylab. Hierarchia sonorności. 
Zasada struktury sylaby. Rytm. Języki taktowane sylabicznie i języki taktowane akcentowo. Mocna i słaba 
izochronia. Stopa. Wysokość tonu. Leksykalne i nieleksykalne zastosowanie tonu – języki tonalne. Typy 
tonów. Intonacja. Teorie fonologiczne.  

9.  
Semantyka i pragmatyka 

(Moduł 1: Podstawy 
językoznawstwa teoretycznego) 

Pragmatyka: Podstawowa terminologia i zjawiska. Zasada współpracy. Maksymy Grice’a. Implikatura. 
Presupozycja. Akty mowy. Teoria relewancji. Semantyka: semantyka formalna vs. semantyka 
leksykalna. Semantyczne relacje w mentalnym leksykonie. Znaczenie. Sąd logiczny. Warunki 
prawdziwości. Podejście formalne, tworzenie modelu logiki. Kompozycyjność. Wieloznaczność 
strukturalna. Nieprecyzyjność znaczenia. Typy i denotacje. Typy podstawowe i typy złożone. Funkcje 
charakterystyczne, konstruktory typów złożonych. Induktywna procedura konstruowania typów 
złożonych. Tworzenie modelu: słownik, funkcja typizująca, funkcja interpretująca, reguły składniowe. 
Aplikacja funkcji. Rachunek Ajdukiewicza. Funkcja tożsamościowa. Funktory ograniczające znaczenie. 
Semantyka fraz nominalnych: kwantyfikatory uogólnione. Deskrypcje określone. Deskrypcje 
nieokreślone. DP-Layer Hypothesis. Lambdy i interfejs składniowo-semantyczny. 

10. 
Psycholingwistyka 

(Moduł 2: Podstawy psycho- i 
neurolingwistyki) 

Język i inne systemy komunikacji zwierząt. Historia badań umysłu. Język i umysł. Zaburzenia zdolności 
językowych we współczesnych badaniach psycholingwistycznych. Wprowadzenie do eksperymentalnych 
technik psycholingwistycznych. Język a pamięć. Psycholingwistyczne badania procesów fonologicznych. 
Psycholingwistyczne badania procesów morfologicznych. Psycholingwistyczne badania semantyki i 
mentalnego leksykonu. Psycholingwistyczne badania procesów składniowych. Psycholingwistyczne 
badania pragmatyki językowej. Przetwarzanie języka pisanego. Przetwarzanie języka migowego. 
Kognitywne podstawy wielojęzyczność. 

11. 
Neurolingwistyka 

(Moduł 2: Podstawy psycho- i 
neurolingwistyki) 

Podstawy neuroanatomii, lokalizacja głównych funkcji poznawczych w mózgu. Historia badań mózgu. 
Historia lokalizacji języka w mózgu, model klasyczny Rodzaje afazji, rola afazjologii w badaniach 
neurolingwistycznych. Wprowadzenie do eksperymentalnych technik badania mózgu: techniki 
neuroobrazowania (fMRI, PET), techniki elektromagnetyczne (EEG, MEG), nieinwazyjna stymulacja 
(TMS). Język a pamięć. Neurolingwistyczne badania procesów fonologicznych. Neurolingwistyczne 
badania procesów morfologicznych Neurolingwistyczne badania semantyki i mentalnego leksykonu. 
Neurolingwistyczne badania procesów składniowych. Neurolingwistyczne badania pragmatyki językowej. 
Neurofizjologiczne podstawy przetwarzania języka pisanego. Neurofizjologiczne podstawy przetwarzania 
języka migowego. Neurologiczne podstawy wielojęzyczności. 

12. 
Akwizycja języka 

(Moduł 2: Podstawy psycho- i 
neurolingwistyki) 

Podstawowe pojęcia używane w badaniach akwizycji języka. Historia i teoretyczne podstawy badań 
akwizycji pierwszego i drugiego języka. Eksperymentalne techniki stosowane w badaniach akwizycji 
języka. Etapy w rozwoju pierwszego języka: system głosek, leksykon mentalny, główne etapy w rozwoju 
składni, struktury narratywnej. Akwizycja drugiego języka: model nauki języka, model bilingwalnego 
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leksykonu mentalnego. Akwizycja drugiego języka: input, interakcja, instrukcje. Akwizycja drugiego 
języka: językowe i niejęzykowe czynniki wpływu. 

13. 
Statystyka 

(Moduł 3: Podstawy empiryczne) 

Wprowadzenie do obsługi oprogramowania R. Podstawowa terminologia, rodzaje skal i zmiennych. 
Statystyki opisowe, miary tendencji centralnej, miary koncentracji. Badanie związku pomiędzy 
zmiennymi Pojęcie korelacji. Korelacja liniowa i korelacja Rangami. Test-t. Zastosowanie, obliczanie 
Testu-t dla jednej próby, prób niezależnych i prób zależnych. Interpretacja wyników. Analiza wariancji 
(ANOVA). Wieloczynnikowa analiza wariancji. Modele mieszane. Wprowadzenie do uogólnionych modeli 
linowych. 

14. 

Laboratorium I: Metody w 
językoznawstwie korpusowym  

(Moduł 3: Podstawy empiryczne) 

Czym zajmuje się językoznawstwo korpusowe, czym jest korpus. Rodzaje i cechy charakterystyczne 
korpusów. Językoznawstwo korpusowe a inne obszary badań w językoznawstwie. 

15. 
Laboratorium II: Metody w 
psycholingwistyce 

(Moduł 3: Podstawy empiryczne) 

Program zajęć obejmuje prezentację różnych metod empirycznych wykorzystywanych językoznawstwie 
a zwłaszcza technik eksperymentalnych oraz sposobów programowania i projektowania eksperymentów 
psycholingwistycznych. W skład omawianych technik wchodzą: badania EEG, badania okulograficzne, 
pomiar czasu reakcji (czytanie z indywidualnie dostosowanym tempem, techniki wykorzystujące efekt 
Stroopa). 

16. 
Typologia 

(Moduł 4: Opis i porównanie 
języków) 

Kurs przekazuje studentom podstawową wiedzę na temat typologii języków, typologicznego podejścia do 
języków, badań uniwersaliów języków, możliwych wyjaśnień pewnych tendencji językowych czy 
specyficznych struktur istniejących w różnych językach, jak również cech/struktur rzadziej spotykanych. 
Główne zagadnienia: różnorodność w języku ludzkim; typologia; klasyfikacja typologiczna; uniwersalia 
językowe; wyjaśnienia uniwersaliów językowych. 

17. 
Językoznawstwo historyczne 

(Moduł 4: Opis i porównanie 
języków) 

Czym jest językoznawstwo historyczne? Metoda porównawcza i rekonstrukcja językowa, modele zmiany 
języka, rekonstrukcja wewnętrzna. Zmiany fonetyczne i fonemiczne. Pożyczki. Zmiany analogiczne. 
Modele zmian językowych. Zmiana syntaktyczna. Zmiany semantyczne i leksykalne. Przyczyny zmian 
językowych, rola literatury źródła w badaniu historycznym. 

18. 
Struktura języka I 

(Moduł 4: Opis i porównanie 
języków) 

Przedmiot do wyboru. Zaproponowany kurs przekazuje studentom podstawową wiedzę na temat różnych 
rodzin językowych, ich głównych morfologicznych, semantycznych i składniowych cech, jak również 
podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi językami/rodzinami językowymi.  

19. 
Struktura języka II 

(Moduł 4: Opis i porównanie 
języków) 

Przedmiot do wyboru. Zaproponowany kurs zapoznaje studentów z technikami i narzędziami używanymi 
przez językoznawców w badaniach terenowych do opisu i dokumentacji języków poprzez wykłady i 
zajęcia praktyczne. Treści programowe: Podstawowe pojęcia w językoznawczych badaniach terenowych 
i w praktyce opisu i dokumentacji językowej. Tworzenie bazy danych. Słownictwo podstawowe 
(przedmioty i relacje; czynności). Domeny semantyczne. Gramatyka. Tłumaczenie i adnotacja tekstów. 

20. 
Składnia generatywna 

(Moduł 5: Linguistic levels I 
“Składnia i jej interfejsy”) 

Kurs przekazuje studentom poszerzoną wiedzę na temat składni generatywnej, w szczególności na temat 
struktur zdaniowych (różnego typu zdań/dopełnień zdaniowych), różnego rodzaju przesunięć i ekstrakcji, 
roli lokalności „locality” i domen minimalnych. Omawiane są zmiany w teorii składni generatywnej od 
1990 r., zwłaszcza w teorii składni minimalistycznej. Główne zagadnienia: Funkcjonalne kategorie III: 
CP; przesunięcie typu WH; lokalność; Funkcjonalne Frazy Akomodacji; ‘Object Shift’ i ‘Transitive 
Expletive Constructions’ ; wielokrotne specyfikatory frazowe. 
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21. 
Seminarium 

(Moduł 5: Linguistic levels I 
“Składnia i jej interfejsy”) 

Przedmiot do wyboru. Zaproponowany kurs zapoznaje studentów z najnowszymi modelami składniowymi 
w dziedzinie gramatyki generatywnej ze szczególnym uwzględnieniem modelu składni fazowej, jego 
założeń, zalet, ale też i wyzwań (zarówno empirycznych jak i teoretycznych). Omawiane są też różne 
zagadnienia z pogranicza semantyki i składni jak i morfologii/fonologii i składni. 
Główne zagadnienia: “Minimalist Inquiries” (Chomsky 1998) – główne założenia, problemy i wyzwania; 
“Derivation by Phase” (Chomsky 1999) – główne założenia, problemy i wyzwania; Przesunięcie rdzenia 
frazy – problemy i alternatywne rozwiązania; Fazy derywacji, Zasada Nieprzepuszczalności Fazowej – 
wyznaczenie faz derywacji; Problem kontroli; Dziedziczenie cech; Problem cech nieinterpretowalnych; 
Problemy projekcji; EPP i cechy krawędziowe – główne założenia, problemy i wyzwania; 
‘Długodystansowy’ przypadek i związek zgody; Wielokrotny wydruk a cykliczność operacji składniowych; 
Interfejsy pomiędzy składnią a semantyką, składnią a morfologią/fonologią.  

22. 
Semantyka formalna 

(Moduł 6: Linguistic levels II 
“Semantyka i jej interfejsy”) 

Kurs zapoznaje studentów z modelem semantyki formalnej (semantyka zdarzeń, logika temporalna, 
logika modalna) a zwłaszcza takimi aspektami, które umożliwiają lepsze zrozumienie zagadnień z 
pogranicza semantyki i składni. Podstawowe zagadnienia: semantyka zdarzeń, klasy czasowników i 
teliczność, czas i aspekt, modalność i postawy pozycjonalne. 

23. 
Seminarium 

(Moduł 6: Linguistic levels II 
“Semantyka i jej interfejsy”) 

Przedmiot do wyboru. Zaproponowany kurs dostarcza informacji na temat roli i właściwości liczby jako 
kategorii semantycznej i morfo-składniowej w językach naturalnych. Kurs zapoznaje studentów z 
aktualnym stanem badań nad procesami poznawczymi związanymi z posługiwaniem się liczbami oraz 
nad związkami tych procesów z liczbą językową. Główne zagadnienia: Kognitywne podstawy zdolności 
liczbowych. Neurofizjologia liczbowych procesów poznawczych. Zaburzenia liczbowych procesów 
poznawczych (diagnoza i leczenie dyskalkulii). Liczba a postrzeganie przestrzeni. Liczba a postrzeganie 
wielkości. Język a liczbowe procesy poznawcze. Liczba gramatyczna w perspektywie typologicznej. 
Wybrane problemy semantyki liczby. Liczba rzeczowników a aspekt czasowników. Przyswajanie liczby 
gramatycznej. Przetwarzanie związku zgody liczbowej. Kognitywne podstawy policzalności. 

24. 
Seminarium 1 

(Moduł 7: Procesowanie, 
produkcja i akwizycja języka) 

Śledzenie ruchu gałki ocznej jako metoda psycholingwistyczna. Projekt eksperymentalny. Umiejętność 
rozumienia języka dziecięcego. Znaczenie kontekstu wizualnego i społecznego w przyswajaniu języka. 
Word-object mapping w akwizycji języka. „Przewidujące” przetwarzanie przez dzieci. Rozumienie przez 
dzieci trudnych struktur składniowych i dwuznaczności. Dlaczego przyswajanie języka figuratywnego ma 
szczególne znaczenie? Co studium ironii może nam powiedzieć o podejściu Grice’a do języka? Jakie są 
różne modele przetwarzania ironii i jakie są dowody na ich poparcie? Jakie czynniki wpływają na 
przetwarzanie ironii? 
Czym różnią się metafory od ironii? Jakie są dostępne modele przetwarzania metafory? Co to jest teoria 
metafory konceptualnej i jaki ma ona związek z rozumowaniem i przetwarzaniem języka? Jak 
przetwarzana jest metonimia? 

25. 
Seminarium 2 

(Moduł 7: Procesowanie, 
produkcja i akwizycja języka) 

Czym jest struktura informacji i jak jest oznaczona językowo? Główne problemy w akwizycji struktury 
informacyjnej. Produkcja i rozumienie wyznaczników prozodycznych. Produkcja i rozumienie 
wyznaczników składniowych (kolejność słów). Produkcja i rozumienie wyznaczników leksykalnych 
(wyrażenia odsyłające). Różnice międzyjęzykowe 

26. Seminarium 1 Przedmiot do wyboru. Moduł 8 ma na celu pogłębienie indywidualnych zainteresowań – specjalizacji (w 
ramach których będą przygotowywane później prace magisterskie). 
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(Moduł 8: Specjalizacja) 

27. 
Seminarium 2 

(Moduł 8: Specjalizacja) 
Przedmiot do wyboru. Moduł 8 ma na celu pogłębienie indywidualnych zainteresowań – specjalizacji (w 
ramach których będą przygotowywane później prace magisterskie). 

28. 

Uczestnictwo w wykładach 
naukowych 

(Moduł 9: Umiejętności 
akademickie) 

Moduł ten ma na celu pogłębienie ogólnych umiejętności akademickich poprzez uczestnictwo w 
wykładach naukowych (włącznie z własnymi wystąpieniami), nawiązywanie kontaktów z innymi 
badaczami. 

29. 

Ćwiczenia praktyczne 
(laboratorium/wydawnictwo) 

(Moduł 9: Umiejętności 
akademickie) 

Moduł ten ma na celu pogłębienie ogólnych umiejętności akademickich poprzez ćwiczenia praktyczne w 
laboratorium (przygotowywanie do „zawodu technika laboratoryjnego”) i wydawnictwie (nabywanie 
umiejętności lektorskich, edytorskich i organizacyjnych). 
 

30. 
Nadzorowana praca indywidualna 

(Moduł 9: Umiejętności 
akademickie) 

Moduł ten ma na celu pogłębienie ogólnych umiejętności akademickich studentów poprzez nadzorowaną 
pracę indywidulaną. 

31. Seminarium: Praca magisterska 
(pisanie) Ostatni, czwarty semestr przewidziany jest w całości na pisanie pracy magisterskiej. 
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Załącznik nr 5 
 
Nazwa kierunku studiów: Antropologia literatury, teatru i filmu 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 5 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Teoria kultury a zagadnienia 
współczesności 

Zadania teorii kultury, miejsce tej dziedziny w strukturze humanistyki; 
wybrane ogólne teoretyczne ujęcia kultury; metodologiczne aspekty badania kultur: interpretacja, 
reprezentacja, usytuowanie procesów poznawczych; wybrane teorie i metodologie interpretacji tekstów 
kultury: m.in. postkolonializm i posthumanizm; problemy relatywizmu i pluralizmu kulturowego, wojny 
kulturowe; kultura popularna 

2. Kulturowa teoria literatury   
Podstawowe elementy składowe zwrotu antropologicznego; „nieliteracka” lektura literatury – 
konsekwencje; analityczny przegląd podstawowych konceptów kulturowych teorii literatury; konsekwencje 
interpretacji pragmatycznej dzieł literackich. 

3. Wstęp do antropologii 
filozoficznej  

Klasyczne ujęcia problemów antropologii filozoficznej; miejsce człowieka w historii oraz wobec wyzwań 
współczesności. 

4. Antropologia teatru (I)  

Antropologia teatru – definicja Patrice’a Pavisa; antropologia teatru Jerzego Grotowskiego . „Akcja” ; Trzeci 
teatr oraz barter  Eugenia Barby i Odin Teatret;   International School of Theatre Anthropology (ISTA) 
Barby – pierwsze hipotezy; Teatr Wschodu i Zachodu w pracach ISTA; przyszłość rytuału Richarda 
Schechnera; poszukiwanie uniwersalnego języka teatru – podróże afrykańskie Petera Brooka.  

5. Antropologia obrazu – sztuki 
plastyczne 

Antropologia obrazu – zagadnienia teoretyczne; obraz a medium; moc obrazu (jak obraz oddziałuje na 
człowieka, współczesne formy ikonoklazmu); obraz ciała jako obraz człowieka; pamięć, trauma a obrazy 
filmowe; transformacyjny potencjał obrazów (zagadnienie utopii i krytyki społecznej). 

6. Warsztaty przemawiania i pisania 
(I) 

Odpowiedni dobór dowodów, toposów i środków emocjonalnych; techniki kompozycyjne, spajanie tekstu 
mowy w organiczną całość; budowanie form argumentacyjnych; rozpoznawanie sofizmatów i chwytów 
erystycznych; osiąganie poprawności jasności, stosowności i ozdobności stylu przemówień; stosowanie 
tropów i figur retorycznych; odpowiednie użyciu głosu i ruchu, tzw. mowa ciała, estetyka gestu, mimika; 
reżyseria akcji retorycznej (integrowanie środków werbalnych i niewerbalnych) wobec potrzeby 
naturalności wystąpienia.  

7. Antropologia obrazu - film 
Początki audiowizualności w antropologii: Robert Flaherty i  inni pionierzy; osiągnięcia i sposoby filmowania 
kultur w latach 30.i 50; film etnograficzny w teorii: kodeks Karla Heidera; film fabularny jako opis kultury, 
jako dokument kultury. 
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8. Seminarium magisterskie 
Metodologia pracy naukowej. Właściwości tezy; gromadzenie bibliografii; metody zbierania materiałów do 
pracy; analiza zebranego materiału; studium przypadku: prezentacja poszczególnych zagadnień 
opracowywanych przez magistrantów. 

9. Kierunki badań literackich 
Historia europejskiego i angloamerykańskiego literaturoznawstwa; problemy teorii i metody; problemy 
aplikacji założeń teoretycznych; szkoła badawcza jako instytucja społeczna (rola autorytetu); społeczny i 
historyczny kontekst badań literackich. 

10. Antropologia kultury 

Antropologia jako dyscyplina naukowa. Paradygmaty i perspektywy badawcze w antropologii kulturowej; 
myślenie teoretyczne w antropologii kulturowej. Koncepcje postmodernistyczne; podejście: 
ewolucjonistyczne – tradycja „biologiczna” i „kulturowa”; ewolucjonizm unilinearny, uniwersalny, 
multilinearny; dyfuzjonizm i szkoła kręgów kulturowo- historycznych. Relatywizm kulturowy; 
konfiguracjonizm;                                                                                                                                
interakcjonizm symboliczny. Koncepcje W.V. Turnera. Symbole przewodnie (semantyka pola symbolu i 
dynamika wewnętrznych jego przekształceń potencjalnie prowadzących do katharsis); mechanizm 
mimetyczny i teoria kozła ofiarnego R. Girarda.                                                                                     

11. Antropologia teatru (II) 

Antropologia widowisk i antropologia ciała. Wprowadzenie; metafora Theatrum mundi; teatralizacja 
zachowań ludzkich. Wrażenia przekazywane i wywoływane na co dzień; gry i zabawy w świecie widowisk; 
widowiskowość rytuału; ceremonie społeczne i teatralne; widowisko katartyczne. Magia teatru; karnawał i 
karnawalizacja; ciało w kulturze współczesnej.  

12. Teatr w świecie – świat w teatrze 
Semiologia – dyskurs teatralny; teatr postdramatyczny; performatyka – performans (w tym performance 
kulturowe); performatyka – przedstawienie teatralnego jako wydarzenie; źródła do rekonstrukcji dzieła 
teatralnego; teatralizacja życia jako bazowa cecha współczesności. 

13. Film jako tekst kultury 

Struktura dzieła filmowego: styl, kompozycja dzieła filmowego i jego funkcja; genologia filmowa; 
metaforyczność i metonimiczność; film w perspektywie semiotycznej; narodziny kina a stan kultury 
Zachodu; kino gatunków a kultura USA; western jako gatunek narodowy Amerykanów; Nowa Fala a 
kontestacja lat 60.; Polska Szkoła Filmowa wobec tradycji kultury polskiej; PRL-owska kultura popularna 
– film sensacyjno-kryminalny; Postmodernizm filmowy jako wariant postmodernizmu kulturowego. 

14. Warsztaty przemawiania i pisania 
(II) 

Dyskusja na temat stanu współczesnej polszczyzny: zjawisko wulgaryzacji i ograniczenie stylistycznych 
zasobów języka; eksperyment stylistyczny Raymonda Queneau jako inspiracja dla „teatru mowy”; 
stylistyczne modalności: od stylu „zero” do form „nieprzezroczystych”; wariacje stylowe na temat jednego 
tekstu (emfaza, patos, ironia, stylizacja, parodia; wiersz i scenka dramatyczna). 

15. Oralność w kulturze 

Zjawisko oralności pierwotnej: oralność jako werbomotoryczny sposób bycia oraz preferowany 
(ekstrawertyczny, prospołeczny) typ osobowości; komunikacja językowa oparta na słowie mówionym; 
oralne uczenie się i zapamiętywanie; kwestia gatunkowego zróżnicowania komunikatów ustnych; siła 
sprawcza słowa mówionego (mowne zachowania magiczne); oralność wtórna podtrzymywana we 
współczesnej kulturze przez środki elektroniczne; zjawisko stylizacji językowej inspirowanej formami 
wypowiedzi ustnej. 

16. Przedsiębiorczość. Praca - biznes - 
kariera 

Krajowy i (odpowiednio) międzynarodowy rynek pracy. Pracodawcy na krajowym i międzynarodowym 
rynku pracy. Prawo pracy i prawa pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem samozatrudnienia, firm 
jednoosobowych, wypełniania funkcji pracodawcy. Zarządzanie zasobami ludzkimi - katalog technik i 
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 strategii. Wyspecjalizowane procedury rekrutacji do pracy (np. techniki assesment center). Zaawansowane 
procesy psychologii pracy (ze szczególnym uwzględnieniem higieny pracy i wypalenia zawodowego). 
Uregulowania na rynku pracy związane z ochroną praw pracowniczych (dyskryminacji i mobbingu). 
Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowym zespole pracowniczym.  

17. Antropologiczne czytanie 
literatury 

Kategorie i perspektywy teoretyczne, które zasilają antropologiczne czytanie literatury: inność, 
człowieczeństwo, dialog i przekład międzykulturowy, kategorie czystości i nieczystości, eurocentryzm,  
narodowość, etniczność, diaspora, kosmopolityzm, trauma, płeć, władza i wykluczenie, relacja człowiek-
zwierzę. 

18. Antropologia dzieciństwa (I) 

Główne nurty współczesnych badań nad dzieciństwem; historia dzieciństwa w kontekście badań 
pokrewnych, np. historii rodziny, historii miłości macierzyńskiej, historii ojcostwa etc.; dziecko i dzieciństwo 
w rodzinie chłopskiej: obyczaje, przesądy, folklor; dziecko i dzieciństwo w społecznościach egzotycznych: 
obyczaje, edukacja, inicjacja; dziecko i dzieciństwo w społeczeństwie współczesnym; polityka i 
dzieciństwo. 

19. Teatr na styku kultur 
Teatr starożytnej Grecji; teatr średniowieczny; teatr elżbietański; specyfika teatru subkontynentu 
indyjskiego; polski teatr romantyczny; Witkacego teoria Czystej Formy w teatrze; Tadeusz Kantor i teatr 
postdramatyczny; Jerzy Grotowski i teatr ubogi; Krystian Lupa i przełom per formatywny. 

20. Muzyka: globalność i etniczność, 
ciągłość i zmiana 

Problem “granicy współczesności” w muzyce (“klasycznej”, popularnej i tradycyjnej); muzyka dzisiejsza a 
style, gatunki i obiegi – próba opisu socjologicznego; muzyka ludowa i tradycyjna a muzyka profesjonalna 
– mechanizmy wpływu, ideologie i efekty artystyczne; muzyka współczesna a “styl międzynarodowy” w 
sztukach wizualnych; style narodowe?; mainstream i alternatywa w muzyce – prawidłowości i paradoksy; 
World music jako fakt i jako konstrukt kulturowy. 

21. Literatura i kultura popularna (I) 

Definiowanie kultury, kultury popularnej, kultury masowej, literatury popularnej. Metodologia badań; 
relacje między kulturą i literaturą popularną a kulturą i literaturą wysoką i masową; historia literatury i 
kultury popularnej oraz masowej; charakterystyka literatury i kultury popularnej. Funkcje literatury i 
kultury popularnej. Funkcje kultury masowej. Gatunki literatury i kultury popularnej. Wpływ kultury 
popularnej i jej wytworów na odbiorcę. 

22. Literatura i kultura popularna (II) 
Definiowanie literatury i kultury popularnej, masowej, wysokiej. Relacje między literaturą i kulturą 
popularną a wysoką i masową; zjawiska współczesnej kultury popularnej. Gatunki literatury i kultury 
popularnej. Tematyka literatury popularnej.  

23. Antropologia dzieciństwa (II) 
Dziecko jako temat literatury i sztuki dla dorosłych; antropologiczne czytanie literatury dla dzieci i 
młodzieży; autobiografie literackie jako źródło wiedzy o dzieciństwie. 

24. Sztuki w sieci społecznej 

Specyfika metodologiczna teorii sztuki; różnorodne teoretyczne koncepcje sztuki ze szczególnym 
uwzględnieniem koncepcji kładących nacisk na społeczne uwikłania sztuki, np. koncepcji instytucjonalnych; 
społeczne uwarunkowania odbioru sztuki; społeczne uwarunkowania kategoryzacji rodzajów sztuki, ze 
szczególnym uwzględnieniem podziału na sztukę wysoką i niską/popularną; wybrane krytyczne metody 
analizy społecznych uwikłań dzieł sztuki, np. postkolonializm, posthumanizm. 
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Załącznik nr 6 
 

Nazwa kierunku studiów: Archeologia   
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 6  

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Wstęp do archeologii 1. Czym zajmuje się archeologia (archeologia jako nauka)? Perspektywa historyczna i antropologiczna 
w badaniach archeologicznych. 

2. Podstawowe pojęcia archeologii: kultura archeologiczna, stanowisko 
3. archeologiczne etc. Rodzaje stanowisk archeologicznych. 
4. Metody, zakres i zastosowanie badań nieinwazyjnych. 
5. Badania wykopaliskowe – krótki zarys problematyki. 
6. Źródła archeologiczne i ich charakterystyka. Stan zachowania różnego rodzaju źródeł. Tafonomia. 
7. Archeologia i badania multidyscyplinarne – czego możemy się dowiedzieć wykorzystując inne 

dziedziny nauki w badaniach archeologicznych. 
8. Człowiek w dawnym środowisku – sposoby rekonstrukcji środowiska geograficznego i diety w 

dawnych czasach. 
9. Dawne technologie i znaczenie eksperymentu w badaniach archeologicznych. 
10. Perspektywa społeczna w badaniach archeologicznych. 
11.Archeologia symboliczna – ograniczenia i możliwości. 

2. Wstęp do archeologii (wykład) Treści programowe 
1. Czym zajmuje się archeologia (archeologia jako nauka)? Perspektywa historyczna i 

antropologiczna w badaniach archeologicznych. 
2. Podstawowe pojęcia archeologii: kultura archeologiczna, stanowisko archeologiczne etc. Rodzaje 

stanowisk archeologicznych. 
3. Metody, zakres i zastosowanie badań nieinwazyjnych. 
4. Badania wykopaliskowe – krótki zarys problematyki. 
5. Źródła archeologiczne i ich charakterystyka. Stan zachowania różnego rodzaju źródeł. Tafonomia. 
6. Archeologia i badania interdyscyplinarne – czego możemy się dowiedzieć wykorzystując inne 

dziedziny nauki w badaniach archeologicznych. 
7. Człowiek w dawnym środowisku – sposoby rekonstrukcji środowiska geograficznego i diety w 

dawnych czasach. 
8. Dawne technologie i znaczenie eksperymentu w badaniach archeologicznych. 
9. Perspektywa społeczna w badaniach archeologicznych. 
10.Archeologia symboliczna – możliwości i ograniczenia 

3. Wprowadzenie do archeologii 
Polski 

1. Zagadnienia wprowadzające 
2. Epoka kamienia – paleolit dolny i środkowy 
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3. Epoka kamienia – paleolit górny i schyłkowy 
4. Epoka kamienia – mezolit i neolit 
5. Epoka kamienia - eneolit 
6. Wczesna i środkowa epoka brązu 
7. Epoka żelaza - okres halsztacki 
8. Epoka żelaza - okres lateński 
9. Epoka żelaza – okres wpływów rzymskich 
10. Epoka żelaza – okres wędrówek ludów 
11. Wczesne średniowiecze – okres plemienny 
12. Wczesne średniowiecze – okres wczesnopiastowski 
13. Późne średniowiecze 
14.Okres nowożytny 

4.  
Wprowadzenie do archeologii 
Polski - wykład 

 

1. Zagadnienia wprowadzające  
2. Epoka kamienia – paleolit dolny i środkowy  
3. Epoka kamienia – paleolit górny i schyłkowy  
4. Epoka kamienia – mezolit i neolit  
5. Epoka kamienia - eneolit  
6. Wczesna i środkowa epoka brązu  
7. Epoka żelaza - okres halsztacki  
8. Epoka żelaza - okres lateński  
9. Epoka żelaza – okres wpływów rzymskich  
10. Epoka żelaza – okres wędrówek ludów  
11. Wczesne średniowiecze – okres plemienny  
12. Wczesne średniowiecze – okres wczesnopiastowski  
13. Późne średniowiecze  
14.Okres nowożytny

5. Dokumentacja w archeologii 1. Zagadnienia wstępne. Znaczenie dokumentacji fotograficznej i rysunkowej w archeologii. Ogólne 
zasady dokumentowania obiektów ruchomych i nieruchomych. 

2. Zasady rysowania różnych zabytków ruchomych: krzemiennych i kamiennych, ceramicznych, 
metalowych, skórzanych, drewnianych i in. Ogólne zasady rysowania z uwzględnieniem specyfiki 
zabytku.  

3. Rysunkowa dokumentacja terenowa. Wymogi konserwatorskie dotyczące prowadzenia 
dokumentacji rysunkowej. Rodzaje dokumentacji terenowej. Rysunek w skali. 

4. Fotograficzna dokumentacja terenowa. Wymogi konserwatorskie dotyczące prowadzenia 
dokumentacji fotograficznej. Ogólne zasady robienia zdjęćw terenie. Błędy popełniane w czasie 
wykonywania zdjęć. Fotogrametria.  

5. Fotograficzna dokumentacja zabytków. Ogólne zasady fotografowania zabytków. Ćwiczenia 
praktyczne. 

6. Wykonywanie kart zabytków
6. Wprowadzenie do archeologii 

Nowego Świata - 
Konwersatorium 

1. Teorie dotyczące zasiedlenia Nowego Świata; ich przebieg oraz problem chronologii. 
2. Strefy wysokościowe Andów Centralnych 
3. Przemysły lityczne Ameryki Południowej; surowce, typologia narzędzi 
4. Sztuka naskalna Ameryki Południowej; znaczenie, interpretacja oraz chronologia. 
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5. Początki osadnictwa „stałego” w strefie wybrzeża Ameryki Południowej. 
6. 5a. Kultura Chinchorro płn. Chile i płd. Peru 
7. Proces „neolityzacji” w strefie Andów Centralnych. Powstanie centrów urbanistycznych epoki 

preceramicznej. 
8. Caral, Aspero – cywilizacja preceramiczna Nowego Świata? 
9. Pojawienie się ceramiki w Nowym Świecie; Kolumbia, Panama, Ekwador, Amazonia.  
10. Wczesne społeczeństwa epoki ceramicznej w strefie Andów północnych. Podstawy gospodarcze. 
11. Okres inicjalny. Wczesne społeczności ceramiczne strefy Andów Centralnych (Starożytnego Peru). 

Zagadnienie periodyzacji 
12. Horyzont wczesny; Chavin-Chavinoide, kultura Paracas.  
13. Wczesny okres przejściowy na obszarze wybrzeża Pacyfiku; kultury: Moche, Vicus, Viru, Salinar, 

Lima, Nasca. 
14. Wczesny okres przejściowy na obszarze gór i basenu jeziora Titicaca; Cajamarca Recuay, Pucara 
15. Horyzont środkowy, drugi okres integracji kulturowej w strefie Andów Centralnych; Tiwanaku-

Tiwanakoide, cywilizacje Tiwanaku i Wari. 
16. Kultury późnego okresu przejściowego na północnym, środkowym i południowym wybrzeżu Peru. 
17. Kultury późnego okresu przejściowego na obszarze Extremo Sur; Peru. 
18. Kultury późnego okresu przejściowego na obszarze gór strefy Andów Centralnych. 
19. Horyzont późny; Inkowie, imperium Tawantinsuyu; wyroby rękodzielnicze. 
20. Horyzont późny; Inkowie, imperium Tawantinsuyu; struktura społeczna, prawo, religia. 
21. Horyzont późny; Inkowie, imperium Tawantinsuyu; historia podbojów, podział administracyjny. 
22. Horyzont późny; Inkowie, imperium Tawantinsuyu; budownictwo, techniki budowlane. 
23.Początek epoki kolonialnej; Królestwo Vilcabamby.

7. Wprowadzenie do archeologii 
Nowego Świata - Wykład 

1. Uwarunkowania klimatyczne na obszarze obu Ameryk przełomie plejstocenu i holocenu. 
2. Teorie dotyczące zasiedlenia Nowego Świata; ich przebieg oraz problem chronologii. 
3. Strategie przetrwania oraz teorie dotyczące ekspansji i rozwoju społeczeństw zbieracko – 

łowieckich obu Ameryk 
4. Najwcześniejsze przemysły lityczne Ameryki Północnej. Chronologia, podstawowe surowce, 

metody oraz techniki obróbki. 
5. Zagadnienie zasiedlenia Ameryki Południowej; drogi migracji oraz chronologia. 
6. Przemysły lityczne Ameryki Południowej; surowce, typologia narzędzi 
7. Sztuka naskalna Ameryki Południowej; znaczenie, interpretacja oraz chronologia. 
8. Domestykacja zwierząt i roślin w Ameryce Południowej. 
9. Początki osadnictwa „stałego” w strefie wybrzeża Ameryki Południowej. 
10. Proces „neolityzacji” w strefie Andów Centralnych. Powstanie centrów urbanistycznych epoki 

preceramicznej. 
11. Caral, Aspero – cywilizacja preceramiczna Nowego Świata? 
12. Pojawienie się ceramiki w Nowym Świecie; Kolumbia, Panama, Ekwador, Amazonia.  
13. Wczesne społeczeństwa epoki ceramicznej w strefie Andów północnych. Podstawy gospodarcze. 
14. Okres inicjalny. Wczesne społeczności ceramiczne strefy Andów Centralnych (Starożytnego Peru). 

Zagadnienie periodyzacji 
15. Horyzont wczesny; Chavin-Chavinoide, kultura Paracas.  
16.Wczesny okres przejściowy na obszarze wybrzeża Pacyfiku; kultury: Moche, Vicus, Viru, Salinar, 
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Lima, Nasca. 
17. Wczesny okres przejściowy na obszarze gór i basenu jeziora Titicaca; Cajamarca Recuay, Pucara 
18. Horyzont środkowy, drugi okres integracji kulturowej w strefie Andów Centralnych; Tiwanaku-

Tiwanakoide, cywilizacje Tiwanaku i Wari. 
19. Kultury późnego okresu przejściowego na północnym, środkowym i południowym wybrzeżu Peru. 
20. Kultury późnego okresu przejściowego na obszarze Extremo Sur; Peru. 
21. Kultury późnego okresu przejściowego na obszarze gór strefy Andów Centralnych. 
22. Horyzont późny; Inkowie, imperium Tawantinsuyu. 
23.Początek epoki kolonialnej; Królestwo Vilcabamby

8. Podstawy informatyki dla 
archeologów 

1. Redakcja tekstu naukowego w oparciu o edytory tekstowe  
2. Opracowanie danych liczbowych przy zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego (tworzenie baz, 

inwentarzy zabytków, wykresów)  
3. Tworzenie baz danych archeologicznych (np. baza stanowisk, katalogi zabytków)  
4. Przetwarzanie informacji graficznej, tworzenie rysunków archeologicznych z wykorzystaniem 

programów do grafiki rastrowej (GIMP)  
5. Wyszukiwanie informacji naukowej w ogólnie dostępnych zasobach Internetu (grafika, mapy, 

książki i artykuły naukowe)  
6. Wyszukiwanie informacji naukowej w zasobach recenzowanych poprzez serwisy naukowe 

subskrybowane przez Bibliotekę Uniwersytecką (JSTOR, Wiley, Science Direct, Springer)  
7. Tworzenie plakatu naukowego w środowisku rastrowym  
8. Tworzenie prezentacji multimedialnej  
9. Prezentacja zakresu działania programów specjalistycznych dla archeologów:  

A) systemy GIS  
B) programy typu CAD  
C) Surfer 
D) systemy ewidencji muzealnej (Fibula i MONA)  

9. Traseologia 1. Terminologia i definicje. 
 Co to jest traseologia? 
 Biograficzna koncepcja zabytków archeologicznych czyli o powstawaniu i niszczeniu przedmiotów. 
 Klasy, typy (nazwy) zabytków archeologicznych a funkcja przedmiotów - kryteria. 

2. Historia i rozwój metody. 
 Początki traseologii: S.A. Semenov i jego ośrodek w St. Petersburgu, metoda małych powiększeń 

mikroskopowych i koncepcja statycznego eksperymentu archeologicznego. 
 Rozwój metody: ośrodki badawcze w Europie Zach., USA i Australii, metoda dużych powiększeń 

mikroskopowych. 
 Obecny stan zaawansowania traseologii: fitotraseologia, analizowanie pozostałości materiałów 

organicznych. 
3. Wyposażenie pracowni traseologa. 

 Rodzaje mikroskopów, sposoby obserwacji próbek w świetle odbitym. 
 Metody przygotowania próbek do obserwacji. 
 Sposoby rejestrowania i analizowania wyników badań. 
 Prezentacja mikroskopów. 

4. Jak powstają ślady? 
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 Trybologia. Koncepcja osadzania a koncepcja ścierania. 
 Zamierzona i nieintencjonalna, niszcząca działalność człowieka. 
 Rodzaje makro- i mikrośladów śladów na przedmiotach, pozostałości – residua. 

5. Porównania, analogie etnograficzne i eksperyment. 
 Komparatywizm, etnoarcheologia, archeologia eksperymentalna. 
 Zasady doboru danych etnograficznych 
 Ograniczenia w czerpaniu ze źródeł etnograficznych i danych doświadczalnych. 
 Analogie na poziomie przedmiotów i zjawisk. 

6. Traseologia w badaniach zabytków kamiennych i kościanych. 
 Ślady technologiczne: sposób wykonania przedmiotu. 
 Ślady użytkowania: użycie, naprawianie, przyczyny porzucenia przedmiotu. 
 Ślady opraw, trzonków, rękojeści. 
 Ślady innych działań, np. noszenie rzeczy. 
 Część praktyczna zajęć – „czytanie zabytków” 

7. Traseologia w badaniach zabytków metalowych. 
 Możliwości badań i ograniczenia surowcowe. 
 Ślady technologiczne: sposób wykonania przedmiotu. 
 Ślady użytkowania: użycie, naprawianie, przyczyny porzucenia przedmiotu. 
 Prezentacja zabytków.

10. Archeologia powszechna – 
paleolit i mezolit 
(konwersatorium) 

Treści programowe 
1. Informacje ogólne o łowcach i zbieraczach. 
2. Surowce w paleolicie i mezolicie. 
3. Podstawowe pojęcia z zakresu krzemieniarstwa. 
4. Pierwsze narzędzia. Najstarsze techniki obróbki kamienia. 
5. Dolny paleolit. Kompleks aszelski. 
6. Paleolit środkowy: technologia, życie codzienne, świat społeczny neandertalczyków. 
7. U źródeł paleolitu górnego (wczesny odcinek). 
8. Świat grawecki (środkowy odcinek paleolitu górnego). 
9. Rozkwit kultury symbolicznej w paleolicie górnym 
9. Europa u schyłku paleolitu. 
10. Świat łowców mezolitycznych: technologia, tryb życia i sztuka w środkowej epoce kamienia. 
11. Zmierzch łowców i zbieraczy? 

11. Archeologia powszechna – 
paleolit i mezolit - Wykład 

1. Podstawowe zagadnienia badań nad paleolitem i mezolitem. Zarys systemów klasyfikacji 
typologicznej i kulturowej. 

2. Klimatostratygrafia pliocenu i plejstocenu na świecie i w Polsce. Zmienność środowiska 
przyrodniczego i jego wpływ na rozwój ludzkości. 

3. Koncepcje antropogenezy: multiregionalna i jednego początku. 
4. Kultury dolnopaleolityczne Starego Świata i Polski. 
5. Paleolit środkowy Afryki i Azji. Problem wczesnego zasiedlenia Australii. 
6. Paleolit środkowy Europy. Neandertalczycy a Homo sapiens sapiens. 
7. Paleolit górny Afryki i Azji. 
8. Paleolit górny w Europie i w Polsce. 
9. Rozwój paleolitycznej sztuki naskalnej i mobilnej. 
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10. Zasiedlenie północno-wschodniej Azji i Ameryki. 
11. Paleolit schyłkowy na tle gwałtownych przemian środowiska przyrodniczego późnego glacjału na 

świecie. 
12. Paleolit schyłkowy Europy i ziem polskich. 
13. Zagadnienia wczesnoholoceńskich przemian środowiska naturalnego i zasad jego adaptacji. 

Początki gospodarki wytwórczej na świecie. 
14. Mezolit Europy, podziały i zróżnicowania kulturowe. 
15. Zmierzch społeczności zbieracko-łowieckich (proto– i paraneolit). 

12. Nauki pokrewne archeologii - 
Historia starożytna 

1. Węzłowe zagadnienia cywilizacji Mezopotamii.  
2. Węzłowe zagadnienia historii starożytnego Egiptu.  
3. Kolonizacja grecka  
4. Kultura starożytnej Grecji (literatura, teatr, filozofia, religia).  
5. Ustrój polityczny Aten i Sparty, wojna peloponeska.  
6. Ekspansja Macedonii. Podboje Aleksandra Macedońskiego.  
7. Państwa hellenistyczne  
8. Rzym królewski i republikański, ustrój, społeczeństwo, podbój Italii.  
9. Wojny punickie, ich przebieg i skutki.  
10. Późna republika, wojny domowe i czasy Cezara.  
11. Państwo rzymskie za dynastii Julijsko-Klaudyjskiej,  
12. Dynastia Flawiuszy i jej czasy.  
13. Dynastia Antoninów i jej czasy (podboje Trajana, rozkwit, prowincje, gospodarka, wojny 
markomańskie).  
14. Dynastia Sewerów, kryzys III wieku, chrześcijaństwo.  
15. Późne cesarstwo rzymskie, tetrarchia, rządy Dioklecjana i Konstantyna Wielkiego, upadek 
cesarstwa.  

13. Nauki pokrewne archeologii - 
Historia średniowiecza 

1. Narodziny średniowiecza. Cesarstwo Bizantyńskie. Królestwa germańskie. 
2. Wczesnośredniowieczny Bliski i Środkowy Wschód. Ekspansja arabska.  
3. Epoka karolińska. 
4. Epoka ottońska. Początki Polski. 
5. XI wiek: ciąg dalszy budowy nowego ładu. Pierwsze krucjaty. 
6. XII wiek: Anglia, konsolidacja Francji, szczyt potęgi Niemiec, Włochy. 
7. Europa i Bliski Wschód w XIII wieku. 
8. Centralizacja monarchii europejskich, XIV w. 
9. Jesień średniowiecza, XV w. 

14. Archeologiaspołeczna - archeologia a nauki społeczne  
- historia rozwoju problematyki społecznej w archeologii,  
- współczesne paradygmaty w archeologii,  
- pojęcie czasu i czas w archeologii,  
- kultura a kultura archeologiczna,  
- elementarne formy zróżnicowania społecznego (płeć, wiek),  
- elementarne instytucje społeczne (jednostka, rodzina),  
- systemy dziedziczenia i pokrewieństwa,  
- pojęcie etnosu i etniczności,  
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- organizacja społeczna i podziały terytorialne,  
- hierarchiczne struktury społeczne (władza, status, ranga),  
- kultura materialna i jej interpretacja w archeologii (styl, socjologia ceramiczna itp.),  
- problemy interpretacji struktur społecznych z perspektywy obrządku pogrzebowego i stanowisk 
osadowych,  
- systemy wyobrażeń o świecie,  
- własność, dystrybucja dóbr, wymiana, handel  
- zmiana społeczna,  
- natura a kultura - wzajemne relacje pomiędzy danymi przyrodniczymi w archeologii a interpretacją 
społeczną  

15. Geoarcheologia – wykład, 
ćwiczenia terenowe 

Wykłady: 
1. Wprowadzenie do geoarcheologii: ramy kursu, prezentacja wybranej literatury 
2. Kontekst geologiczny i archeologia: podstawowe pojęcia, przedmiot badań, źródła archeologii i 
geologii, historia geoarcheologii 
3. W kierunku geologii: historia późnego czwartorzędu (plejstocen środkowy-holocen): chronologia, 
stratygrafia, osady i formy, zmiany klimatyczne, biośrodowisko 
4. Formowanie się stanowisk archeologicznych: kontekst systemowy i archeologiczny, etapy 
powstawania stanowiska archeologicznego 
6. Środowisko rzeczne i jego osady: metody badań osadów, rodzaje osadów i typy warstwowania, 
doliny rzeczne, najważniejsze przeobrażenia u schyłku czwartorzędu 
7. Przykłady stanowisk archeologicznych w środowisku dolin rzecznych: procesy deformujące osady, 
procesy wpływające na stan zachowania wyrobów kamiennych, diageneza kości (podstawy tafonomii), 
mechanizm powstawania stanowiska w kontekście doliny rzecznej, przykłady 
8. Środowisko eoliczne: metody badań, najważniejsze typy osadów eolicznych, środowisko lessowe i 
gleby 
9. Przykłady stanowisk archeologicznych w środowisku eolicznym: procesy niszczące powierzchnie 
stanowisk, procesy wpływające na układ i stan zachowania wyrobów kamiennych, diageneza kości w 
środowisku eolicznym, mechanizm powstawania stanowiska 
10. Osady jeziorne: metody badań, najważniejsze typy osadów, (2h) 
11. Środowisko jeziorne oraz środowisko krasowe i pseudokras oraz archeologia 
Ćwiczenia terenowe: 
Metodyka terenowych badań stanowisk archeologicznych z wykorzystaniem metod geoarcheologicznych 
(8 godz.) 

16. Muzealnictwo i ochrona 
zabytków – Wykład, 
konwersatorium 

I. Podstawy prawne ochrony zabytków w Polsce 
1. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
2. Struktura i zadania organów ochrony zabytków 
3. Etyka i zawód archeologa 
II. Pojęcie dziedzictwa kulturowego 
1. Dziedzictwo kulturowe – definicja i rodzaje 
2. UNESCO, międzynarodowe akty prawne z zakresu ochrony dziedzictwa 
3. Metody popularyzacji dziedzictwa kulturowego 
4. Nowe funkcje zabytków 
III. Ustawa o muzeach 
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1. Ustawa o muzeach 
2. Muzea Archeologiczne w Polsce 
3. Muzealia a zabytki 
IV. Sposoby inwentaryzacji zbiorów muzealnych 
1. Przepisy dotyczące ewidencjonowania muzealiów 
2. Program do inwentaryzacji zabytków - MONA 
3. Dokumenty wymagane przy obiegu zabytków 
V. Kodeks etyki zawodowej muzealnika 
1. Kodeks Etyki zawodowej Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) 
2. Problem przechowywania i eksponowania szczątków ludzkich 
VI. Wystawiennictwo. Rodzaje i finansowanie wystaw 
1. Dyskusja dotycząca obejrzanych wystaw 
2. Rodzaje wystaw 
3. Pozyskiwanie środków finansowych 
4. Promocja muzeów i wystaw muzealnych 
VII. Wystawiennictwo. Wykonanie wystawy muzealnej 
1. Cel i temat wystawy 
2. Koncepcje wystaw archeologicznych – różne cele 
3. Środki i materiały 
4. Przestrzeń wystawiennicza i jej elementy 
VIII. Internetowa strona muzealna 
1. Krytyczny opis i dyskusja na temat internetowej strony muzealnej 
2. Strona internetowa jako samodzielna forma działalności muzealnej? – problem współczesnego 
muzealnictwa 
IX. Rola edukacyjna muzeów 
1. Lekcje muzealne i warsztaty interaktywne – plan zajęć 
2. Organizacja tematycznych imprez archeologiczno-historycznych 
3. Inne sposoby popularyzacji archeologii przez muzea 
4. Promocja regionu 
X. Rodzaje muzeów 
1. Skanseny archeologiczne w Europie jako centra „archeologii żywej” 
2. Archeologia doświadczalna w popularyzacji archeologii 
3. Archeologia eksperymentalna jako metoda badawcza, naukowe walory eksperymentów 
4. Ginące zawody, dawne technologie i rzemiosła 

17. Metodyka badań 
wykopaliskowych 

1. Wytyczanie wykopów  
2. Wydzielania nawarstwień kulturowych  
3. Eksploracja nawarstwień kulturowych i obiektów archeologicznych  
4. Inwentaryzacja, klasyfikacja, opis i opracowanie materiałów zabytkowych.  
5. Wykonywanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej.  
6. Wykonywanie pomiarów za pomocą specjalistycznego sprzętu.  

18. Archeologia powszechna – 
neolit 
Konwersatorium, laboratorium 

Konwersatorium 
1. Epipaleolit i neolit preceramiczny na Bliskim Wschodzie 
2. Neolit ceramiczny na Bliskim Wschodzie 
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3. Epipaleolit i neolit Anatolii 
4. Neolityzacja terenów europejskich 
5. Starszy neolit naddunajski w Europie Środkowej i Zachodniej  
6. Alternatywne modele neolityzacji 
7. Europa w dobie młodszego neolitu naddunajskiego 
8. Drugi etap neolityzacji – środkowoeuropejski neolit niżowy  
9. Eneolit i eneolityzacja obszarów środkowoeuropejskich 
10. Późnoneolityczne społeczności hodowców – kultura amfor kulistych i kultura badeńska 
11.  Ugrupowania kręgu kultur z ceramiką „sznurową”   
12.  Schyłek neolitu - europejski fenomen „pucharów dzwonowatych” 

Laboratorium: 
1. Ceramika jako źródło archeologiczne; Założenia systematyki i klasyfikacji artefaktów 

neolitycznych 
2. Zróżnicowanie technologiczne, stylistyczne i chronologicznie artefaktów kultur wczesnego 

neolitu 
3. Zróżnicowanie technologiczne, stylistyczne i chronologicznie artefaktów kultur środkowego 

neolitu 
4. Zróżnicowanie technologiczne, stylistyczne i chronologicznie artefaktów kultur 

późnoneolitycznych 
19. Archeologia powszechna – 

neolit 
wykład 

1. Co to jest neolit? Historia badań nad neolitem  
2. Od ceramiki do genetyki. Metody badań na społecznościami neolitycznymi.  
3. Nowe idee, nowe społeczeństwo, nowy tryb życia. Narodziny rolnictwa i hodowli na Bliskim Wschodzie.  
4. Przemiany w kolebce pierwszych rolników. Neolit preceramiczny i neolit ceramiczny w strefie Lewantu  
5. U źródeł cywilizacji. Społeczności neolitu i eneolitu w Anatolii  
6. Pierwsi rolnicy w Europie. Neolit Grecji  
7. Kolonizacja, adaptacja czy coś jeszcze? Neolit w basenie Morza Śródziemnego.  
8. Od Karanovo do Körös. Społeczności pierwszych rolników na Bałkanach  
9. Kiedy wznoszono długie domy. Neolityzacja Europy Środkowej - kultura ceramiki wstęgowej rytej  
10. Po wielkim kryzysie. Kultury "postlinearne" w Europie.  
11. Przekraczając bariery. Neolityzacja północnej Europy.  
12. Wełna, koło i miedź. Eneolit w Europie.  
13. Kamienie i groby. Idea megalityczna w Europie  
14. Hodowcy, konie, kurhany a Indoeuropeizacja. Neolityczne i eneolityczne kultury stepu, lasostepu i 
strefy leśnej Europy Środkowej i Wschodniej.  
15. U progu epoki brązu. Kultura pucharów dzwonowatych w Europie 

20. Archeologia klasyczna – 
konwersatorium, wykład 

Konwersatorium:  
Urbanistyka grecka, dom grecki.  
Greckie budownictwo użytkowe.  
Świątynia grecka, plan, typy, części, zastosowanie, porządki dorycki, joński i koryncki.  
Greckie wazy, ich typy, zastosowanie, malarstwo wazowe, style malarstwa, malarze.  
Grecka rzeźba archaiczna, typy rzeźb, funkcje, wpływy wschodnie i egipskie.  
Grecka rzeźba V w. p.n.e. Największe osiągnięcia artystyczne i techniczne, typy kompozycji, rzeźbiarze, 
techniki wykonania.  
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Grecka rzeźba IV w. p.n.e. Osiągnięcia rzeźbiarzy, szkoły artystyczne.  
Rzeźba hellenistyczna, czołowe osiągnięcia, szkoły, techniki, kompozycje, zastosowanie, propaganda w 
sztuce.  
Urbanistyka rzymska, rzymskie budownictwo użytkowe.  
Rzymska architektura mieszkalna. Typy domów mieszkalnych (domus, do grecko-rzymski, wille, insule, 
pałace) i ich części.  
Rzymska rzeźba okresu republiki i cesarstwa (typy, gatunki, ewolucja)  
Mozaiki greckie i rzymskie, techniki wykonania, typy kompozycji, zastosowanie.  
Rzymskie malarstwo ścienne  
Wykład: 
Kultury Mezopotamii: sumeryjska, akadyjska, okresu renesansu sumeryjskiego, babilońska, asyryjska,  
Kultura Iranu doby Achemenidów  
Kultura Hetycka  
Elementy kultury starożytnego Egiptu: rzemiosło, relief, malarstwo ścienne, rzeźba,  
Kultura minojska: pałace, groby, malarstwo, rękodzieło  
Kultura Etruska (architektura, urbanistyka, rzeźba, malarstwo, osiągnięcia cywilizacyjne, rzemiosło)  
Groby rzymskie i ich typy  
Świątynia rzymska, typy, plany, formy, dekoracje, przeznaczenie  
Budownictwo militarne rzymskie (obozy wojskowe, ich części, limesy, rodzaje fortyfikacji, kasztele, 
wieże obserwacyjne)  

21. Konwersatorium 
Specjalistyczne: Budownictwo 
prekolumbijskie Ameryki 
Północnej i Środkowej 

1. Uwarunkowania topograficzne i klimatyczne obszaru Mezoameryki oraz obecnego USA. 
2. Podział Mezoameryki na północną (meksykańską) i południową 

(południowoamerykańską) strefę oddziaływań. 
3. Konstrukcje ziemne kultury Adena i Hopewell ze wschodniej części USA; zlewiska Missisipi i Ohio 
4. Geneza tzw. kultury Anasazi z obszaru Wielkiej Kotliny Amerykańskiej; kultury Fremot, Mogolon, 

Hochokam 
5. Anasazi. Architektura okresu Wyplataczy Koszy oraz Puebla  
6. Architektura i rzeźba olmecka. Periodyzacja i zasięgu kultury Olmeków 
7. Teotihuacan. Charakterystyka i chronologia. 
8. Majowie. Periodyzacja i obszar kulturowy. 
9. Architektura Majów okresu klasycznego 
10. Architektura Monte Alban. 
11.  Kompleks architektoniczny ChichenItza 
12.  Architektura i dzieje Tolteków 
13.  Miasta Majów w płn. Gwatemali. 

22. Konwersatorium 
Specjalistyczne: Życie 
codzienne w świecie rzymskim 

1. Niewolnictwo antyczne. 2. Luksus i snobizm w świecie rzymskim (przejawy w różnych dziedzinach 
życia). 3. System kar. Rzymskie prawo karne i jego świadectwa w archeologii. 
4. Rzymianin na polowaniu.5. Ucztowanie. 6. Kolegia zawodowe, praca zawodowa Rzymian (organizacja, 
narzędzia). 7. Rybołówstwo (słodkowodne i morskie). 8. Dieta, jedzenie.  
9. Handel z Dalekim Wschodem (trasy, towary, organizacja). 10. Wielbłąd, karawany i transport 
karawanowy w świecie rzymskim. 11. Śmierć, pogrzeb, zwyczaje pogrzebowe, grób. 12. Dziecko – 
poród, wychowanie, edukacja.13. Materiały pisarskie, źródła pisane do dziejów Rzymu. 14. Ślub i 
rozwód. 15. Biżuteria, drogie kamienie. 
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23. Proseminarium 1. Ogólne wprowadzenie do przedmiotu:zakres, cele i literatura oraz organizacja kursu.  
2. Wybór tematu badań. Zadanie i doświadczenie badawcze a wybór tematyki badań.  Określenie zakresu 
prowadzonych badań(2 spotkania)  
3. Badania przygotowywawcze:metody poszukiwania i gromadzenia danych archeologicznych (2 
spotkania) 
4. Dobór literatury potrzebnej przy pisaniu pracy. Monografie i katalogi  
5. Konstrukcja wstępu do pracy naukowej (2 spotkania)  
6. Zasady robienia przypisów w pracach naukowych  
7. Edycja tekstów –podstawowe zasady  
8. Edycja tekstów –najczęściej popełniane błędy 
9 . Częśćanalityczna pracy (2 spotkania)  
10. Sporzadzanie katalogu w pracy naukowej (2 spotkania) 
11. Sposoby ilustrowania prac naukowych 
12. Podsumowanie w pracy naukowej 
13. Prezentacja przygotowanych prac proseminaryjnych (4 spotkania).  

24. Konserwacja zabytków 
archeologicznych (wykład) 

 

1. Wprowadzenie do zagadnień konserwatorskich:  
 uregulowania prawne,  
 etyka zawodowa,  
 dokumentacja konserwatorska  

2. Etapy procesu konserwatorskiego  
3. Konserwacja zabytków organicznych: kości, poroże, zęby, kość słoniowa,  
4. Konserwacja zabytków organicznych: drewno  
5. Konserwacja zabytków organicznych: tekstylia  
6. Konserwacja zabytków organicznych: skóra archeologiczna i pergamin  
7. Konserwacja zabytków nieorganicznych: szkło, kamień i ceramika  
8. Konserwacja zabytków nieorganicznych: żelazo i jego stopy  
9. Konserwacja zabytków nieorganicznych: miedź i jej stopy  
10. Konserwacja zabytków nieorganicznych: metale nieżelazne i szlachetne 

25. Metodyka prospekcji 
archeologicznej 

1. Prospekcja terenowa: poszukiwania powierzchniowe.  
2. Lokalizacja stanowisk i znalezisk metodami tradycyjnymi według instrukcji Archeologicznego Zdjęcia 
Polski: posługiwanie się mapami w skali 1:25 tys. i 1: 10 tys.  
3. Lokalizacja stanowiska oraz poszczególnych znalezisk za pomocą  
odbiorników GPS.  
4. Udział w nieinwazyjnych badaniach za pomocą metod geofizycznych.  
5. Udział w badaniach sondażowych stanowisk archeologicznych.  
6. Zwiedzanie stanowisk archeologicznych oraz placówek muzealnych znajdujących się w rejonie 
odbywania zajęć terenowych.



12 

26. Archeologia powszechna - epoka 
brązu i okres halsztacki 
(konwersatorium) 

1. Wprowadzenie w tematykęzajęć 
2. Główne systemy periodyzacyjne epoki brązu i okresu halsztackiego  
3. Metalurgia brązu - od rudy do metalu 
4. Metalurgia brązy - od metalu do obiektu 
5. Epoka brązu w basenie Morza Śródziemnego 
6. Początki epoki brązu w dorzeczu środkowego i dolnego Dunaju 
7. Początki epoki brązu na Wyspach Brytyjskich i Półwyspie Iberyjskim 8. Epoka brązu w Skandynawii 
9. Wczesna epoka brązu w Europie Środkowej - kultura unietycka  
10. Kultura madziarowska, wieterzowska i Otomani 
11. Krąg kultur mogiłowych 
12. Krąg kultur pól popielnicowych 
13. Horyzont trako-kimeryjski w Europie  
14. Kultura halsztacka 

27. Archeologia powszechna - epoka 
brązu i okres halsztacki 
(laboratorium)

Zapoznawanie sięze zbiorami muzealnymi oraz pochodzącymi z wykopalisk, charakterystycznymi dla 
poszczególnych etapów epoki brązu i wczesnej epoki żelaza Polski południowo-zachodniej.  

28. Archeologia powszechna - epoka 
brązu i okres halsztacki - wykład 

1. Epoka brązu. Zagadnienia wstępne. 2. Przegląd głównych systemów periodyzacyjnych. 3. Sposoby 
eksploatacji rud metali w Europie. 4. Metalurgia brązu w Europie. 5. Wczesny i starszy okres epoki 
brązu w północnej części basenu Morza Śródziemnego. Kultura minojska i mykeńska. 6. Budownictwo 
w epoce brązu. Techniki, formy, poziom analizy. 7. Tradycje funeralne w epoce brązu. 8. 
Wytwórczość: technologie i innowacje w epoce brązu. 9. Zjawisko masowego deponowania dóbr w 
epoce brązu. 10. Metody transportu i ślady dalekosiężnej wymiany w epoce brązu. 11. Metody badań 
struktury społecznej na przykładzie epoki brązu. 12. Horyzont znalezisk kimmeryjskich w Europie 
Środkowej. 13. Kultura halsztacka i pojawienie się Scytów w Europie Środkowej. 14. Archeologiczne 
ślady konfliktów zbrojnych w epoce brązu w Europie. 15. Sztuka naskalna w epoce brązu w Europie – 
metody badawcze, datowanie, interpretacje. 

29. Konserwacja zabytków 
archeologicznych (laboratorium)  

 

1. Dokumentacja konserwatorska (opisowa, rysunkowa- fotograficzna, wykonanie pomiarów artefaktu)  
2. Czynności wstępne przy zabytku- oczyszczanie mechaniczne, ocena stanu zachowania i opracowanie 
metody konserwacji  
3. Konserwacja zabytków organicznych: 
     A) skóra i pergamin  
     B) drewno archeologiczne (mokre lub suche)  
     C) tekstylia archeologiczne  
4. Konserwacja zabytków nieorganicznych- metale i ich stopy:  
     A) żelazo i jego stopy  
     B) miedź i jej stopy  
     C) inne metale nieżelazne (cyna, srebro) 

30. Konwersatorium specjalistyczne: 
Nieinwazyjne metody prospekcji 
archeologicznej 

1. Co to są metody nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej? 
2. Możliwości i ograniczenia badań powierzchniowych. 
3. Prospekcja z powietrza. Fotografia lotnicza niskiego i wysokiego pułapu. 
4. Kosmiczne obrazy. Wykorzystania zobrazowań satelitarnych. 
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5. Z chmury punktów. Lotnicze skanowanie laserowe. 
6. Geofizyka archeologiczna. Metoda magnetyczna i podatność magnetyczna gruntu. 
7. Geofizyka archeologiczna. Metoda elektrooporowa. 
8. Geofizyka archeologiczna. Metoda georadarowa. 
9. Geofizyka archeologiczna. Metoda elektromagnetyczna i inne. 
10. Wykorzystanie wykrywaczy metali. 
11 Prospekcja geochemiczna.  
12. Integracja danych w systemach informacji przestrzennej. 
13. Problematyka interpretacji danych. 

31. Konwersatorium specjalistyczne: 
Wybrane zagadnienia z badań nad 
neolitem 

Konwersatorium  
1. Wprowadzenie do zajęć – zapoznanie z harmonogramem, prezentacja wymagań i warunków 

zaliczenia przedmiotu 
2. Historia badań nad neolitem w Polsce (badacze, programy, stanowiska) 
3. Wytwórczość w neolicie - garncarstwo (metody badań, klasyfikacje, tadycjetechonologiczne i 

stylistyczne, znaczenia i interpretacje) 
4. Wytwórczość w neolicie  - kamieniarstwo (badania petroarcheologiczne, użytkowanie 

surowców, aspekty typologiczno-funkcjonalne) 
5. Inne dziedziny wytwórczości - kość, poroże, bursztyn, miedź 
6. Osadnictwo i budownictwo w neolicie (metody badań, przejwy, interpretacje) 
7. Podstawy gospodarcze społeczeństw neolitu (społeczności agrarne, nomadyzm i pastoralizm) 
8. Zwierzęta w neolicie (badania archeozoologiczne, hodowla i łowiectwo, wykorzystanie 

produktów odzwierzęcych) 
9. Obrządek pogrzebowy w neolicie (badania, przejawy i tradycje) 
10. Idea megalityczna i jej przejawy cz. 1 (Europa Zachodnia) 
11. Idea megalityczna i jej przejawy cz. 2 (Europa Środkowa i Polska) 
12. Wierzenia i obrzędowość w neolicie (przejawy, możliwości poznania i interpretacje) 
13. Sztuka społeczności neolitycznych 
14.  Neolit Dolnego Śląska (historia badań, badacze, najważniejsze stanowiska i ustalenia) 

 32. Konwersatorium specjalistyczne: 
Budownictwo społeczności 
barbarzyńskich w Europie 
Środkowej w późnej starożytności  
 

Treści programowe: 1. Wprowadzenie 2. Grody typu biskupińskiego 3. Paradygmaty architektury okresu 
halsztackiego 4. Architektura sepulkralna ludności kultury pomorskiej 5. Budownictwo okresu 
lateńskiego 6. Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich jako przykład organizacji przestrzeni typowej dla 
strefy leśnej Europy Wschodniej 7. Budownictwo mieszkalne okresu rzymskiego 8. Architektura 
sepulkralna ludności kultury wielbarskiej 9. Obiekty związane z działalnością wytwórczą okresu wpływów 
rzymskich 10. Tzw. długie domy 11. Podsumowanie 

 33. Konwersatorium specjalistyczne: 
Archeologia obszarów górskich i 
wyżynnych Europy. Od okresu 
halsztackiego po okres wędrówek 
ludów  

1. Wprowadzenie do problematyki. 
2. Halsztackie osady umocnione Europy. 
3. Dackie osadnictwo górskie w Karpatach. 
4. Oppida i „twierdze” okresu lateńskiego (topografia, systemy umocnień, 
    konstrukcje, lokalizacja). 
5. Osadnictwo okresu lateńskiego/wpływów rzymskich w Sudetach. 
6. Osadnictwo okresu lateńskiego/wpływów rzymskich w Karpatach. 
7. Alpejskie przełęcze, twierdze, systemy umocnień, osady. 
8. Osady wyżynne i górskie kultury puchowskiej. 
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9. Wykorzystywanie jaskiń i schronisk skalnych w okresie lateńskim/wpływów rzymskich. 
10. Góry jako zaplecze surowcowe w pradziejach. 
11. Problem Höhensiedlungen późnego okresu wpływów rzymskich/późnego antyku. 
12. Osadnictwo okresu lateńskiego/rzymskiego w Rudawach. 
13. Górnictwo szybowe od starożytności po wczesną nowożytność – przegląd problematyki.14,15. 
Prezentacja referatów powstających w ramach zajęć. 

34. Konwersatorium specjalistyczne: 
Archeologia Uzbrojenia 

1. Konflikt w średniowieczu aspekty prawne, etyczne i religijne a źródła archeologiczne. 
2. Preludium konfliktu – rytuał wypowiadania wojny oraz broń ceremonialna. 
3. Dary uzbrojenia we wczesnym średniowieczu oraz ich rola społeczno-kulturowa. 
4. Emblematyczny charakter dekoracji uzbrojenia średniowiecznego – problem długiego    
5. trwania obyczajów starożytnych. 
6. Średniowieczna literatura piękna i sztuka jako kontekst dla źródeł archeologicznych. 
7. Problem średniowiecznego i nowożytnego „dresscode” – broń jako akcesorium stroju. 
8. Bezpieczeństwo na ulicy średniowiecznego miasta oraz obowiązki obrony ziemi. Broń     
9. osobista i broń mordercza. 
10. Insygnialna rola miecza w kulturze wieków średnich. 
11. Żelazny krój wpływ mody na uzbrojenie ochronne. 
12. Charakternicy, talizmany i amulety w dekoracji uzbrojenia. 
13. Momenty przełomowe w ewolucji uzbrojenia średniowiecznego i nowożytnego. 
14. Badania archeologiczne pól bitewnych, znaczenie prospekcji terenowej. 
15. Wyniki badań szczątków królów i rycerzy poległych w konfliktach zbrojnych. 
16. Problem grobów masowych zlokalizowanych bezpośrednio na polu bitwy i przenoszenia  
17. szczątków ludzkich do poświęconej ziemi. 
18. Zależność między średniowieczną i nowożytną rzeźbą sepulkralną a wyposażeniem.  
19.grobów rycerskich.

35. Konwersatorium specjalistyczne: 
Plemiona i państwa wczesnego 
średniowiecza Europy Środkowej 

 Pojęcie plemienia w naukach humanistycznych 
 Tzw. plemiona w dobie kształtowania się wczesnej Słowiańszczyzny 
 Najstarsze „państwa” Słowiańszczyzny 
 Świat plemienny w IX w.  
 Kształtowanie się państwa polskiego 
 Kształtowanie się państwa czeskiego 
 Ruś Słowian czy Ruś Wikingów? 
 Europa Środkowa w X w. 

 36. Konwersatorium specjalistyczne: 
Archeometria – wybrane 
elementy 

1. (BM) Historia archeometrii 
2. (BM) Dyfrakcja rentgenowska (XRD) i jej zastosowanie w archeologii 
3. (BM) Spektroskopia w podczerwieni (FT-IR) i jej zastosowanie w archeologii 
4. (BM) Chromatografia gazowa (GC-MS) i jej zastosowanie w archeologii 
5. (BM) Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF) i jej zastosowanie w archeologii 
6. (BM) Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) i jej zastosowanie w archeologii 
7. (BM) Metody obrazowania zabytków (radiografia i tomografia komputerowa) 
8. (BM) Metody badań mechanicznych zabytków (mikrotwardość) 
9. (MP) Metody statystyczne w archeologii  
10.  (MP) Analizy lipidów – metody identyfikacji produktów spożywczych i leczniczych  
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11.  (MP) Badania stabilnych izotopów  
12.  (MP) Metody datowania  
13.  (MP) Archeogenetyka – możliwości i ograniczenia  
14.  (MP) Podstawy bioarcheologii 
15.  (MP) Rola eksperymentu w badaniach archeometrycznych 

BM-zagadnienie realizowane przez Beatę Miazgę, a MP- Martę Pietruszkę 
 37. Proseminarium 1. Ogólne wprowadzenie do przedmiotu: zakres, cele i literatura oraz organizacja kursu.  

2. Wybór tematu badań. Zadanie i doświadczenie badawcze a wybór tematyki badań. Określenie zakresu 
prowadzonych badań (2 spotkania)  
3. Badania przygotowawcze: metody poszukiwania i gromadzenia danych archeologicznych (2 spotkania) 
4. Dobór literatury potrzebnej przy pisaniu pracy. Monografie i katalogi  
5. Konstrukcja wstępu do pracy naukowej (2 spotkania)  
6. Zasady robienia przypisów w pracach naukowych  
7. Edycja tekstów – podstawowe zasady  
8. Edycja tekstów – najczęściej popełniane błędy  
9. Część analityczna pracy (2 spotkania)  
10. Sporządzanie katalogu w pracy naukowej (2 spotkania)  
11. Sposoby ilustrowania prac naukowych  
12. Podsumowanie w pracy naukowej  
13. Prezentacja przygotowanych prac proseminaryjnych (4 spotkania) 

 38. Przedsiębiorczość w archeologii 1. Sporządzanie dokumentów w celu otrzymania zezwolenia na prace terenowe: formularz wniosku, 
program badań. 
2. Placówki muzealne w Polsce 
3. Instytucje prowadzące prace badawcze w zakresie archeologii na obszarze RP 
4. Przygotowywanie wniosków o projekty badawcze NCN, NCBiR 
5. Przygotowywanie wniosków o realizację projektu NID 
6. Fundacje dotujące ochronę zabytków w Polsce 
7. Naukowe stypendia naukowe. 
8. Wnioski o projekty badawcze do instytucji zagranicznych 
9. Stowarzyszenia zawodowe archeologów w Polsce 

39. Metodyka badań wykopaliskowych 1. Wytyczanie wykopów  
2. Wydzielania nawarstwień kulturowych  
3. Eksploracja nawarstwień kulturowych i obiektów archeologicznych  
4. Inwentaryzacja, klasyfikacja, opis i opracowanie materiałów zabytkowych.  
5. Wykonywanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej.  
6. Wykonywanie pomiarów za pomocą specjalistycznego sprzętu.  

40 Ćwiczenia muzealne Zakres treści programowych jest różny każdego roku i dobierany w zależności od tematu 
przygotowywanej podczas ćwiczeń muzealnych wystawy i warsztatów interaktywnych.  
Treści programowe: 1. projektowanie wystawy oraz imprez towarzyszących (pokazów, prelekcji i 
warsztatów) na zadany temat archeologiczny 2. gromadzenie danych merytorycznych na zadany 
temat 3. wybór zabytków do wystawy 4. opracowanie graficzne wystawy 5. przygotowanie prelekcji z 
wykorzystaniem technik multimedialnych 6. przygotowanie pokazów i warsztatów interaktywnych  7. 
przeprowadzenie festynu archeologicznego dla zwiedzających 
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41. Archeologia powszechna – okres 

wpływów rzymskich – 
Konwersatorium. 

1.  Zagadnienia chronologii okresu rzymskiego. Zasady tworzenia  
systemów chronologicznych. Kategorie źródeł wykorzystywanych do badań  
nad chronologią.   
2.  Zapinki. Typologia wg O. Almgrena. Konstrukcje, przeznaczenie,  
chronologia, występowanie.   
3.  Sprzączki i metalowe części pasa. Typologia wg T. Liany. Konstrukcje,  
przeznaczenie, chronologia, występowanie.   
4.  Uzbrojenie 1. Miecze i groty broni drzewcowej. Typologia wg M.   
Biborskiego i P. Kaczanowskiego.   
5.  Uzbrojenie 2. Tarcze, ostrogi  i pozostałe elementy uzbrojenia.    
6.  Horyzonty grobów wojowników.   
7.  Drobne elementy stroju oraz przedmioty i narzędzia codziennego  
użytku.   
8.  Ceramika ręcznie lepiona na obszarze Barbaricum.    
9.  Ceramika wytwarzana na kole na obszarze Barbaricum.   
10.  Osady i budownictwo na obszarze Barbaricum. Typy konstrukcji i  
zróżnicowanie kulturowe.   
11.  Kremacja na obszarze Barbaricum.   
12.  Inhumacja na obszarze Barbaricum.   
13.  Pozyskiwanie surowców, rzemiosło i handel.   
14.  Importy rzymskie w Barbaricum.   
15.  Ideologia, religia i problematyka etniczna w Barbaricum. 

42. Archeologia powszechna – okres 
wpływów rzymskich – 
Laboratorium. 

1. Analiza technologiczno-formalno-stylistyczna materiałów ceramicznych z wybranych stanowisk 
okresu wpływów rzymskich. 
2. Analiza technologiczno-formalno-stylistyczna materiałów ceramicznych z wybranych stanowisk 
okresu wpływów rzymskich. 
3. Analiza technologiczno-formalno-stylistyczna materiałów ceramicznych z wybranych stanowisk 
okresu wpływów rzymskich. 
4. Analiza technologiczno-stylistyczna metalowych ozdób i części stroju z wybranych stanowisk okresu 
wpływów rzymskich. 
5. Analiza technologiczno-stylistyczna elementów uzbrojenia i pozostałych kategorii „zabytków 
specjalnych” z wybranych stanowisk okresu wpływów rzymskich. 

43. Archeologia powszechna. Okres 
lateński i wpływów rzymskich - 
Wykład 
 

1. Wprowadzenie do archeologii okresu lateńskiego i rzymskiego. Chronologia, strefy kulturowe, strefy 
etniczne. 
2. Cywilizacja celtycka 
3. Iberia w okresie lateńskim 
4. Tracja w okresie lateńskim 
5. Krąg kultur dackich 
6. Kultura jastorfska i jej pogranicze z kulturą lateńską 
7. Skandynawia i Jutlandia w okresie lateńskim i rzymskim 
8. Germanie Morza Północnego 
9. Germanie reńsko-wezerscy 
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10. Kultury archeologiczne Nadłabia w okresie rzymskim. Krąg markomańsko-kwadzki. Kultura 
Puchowska 
11. Scytowie i Sarmaci 
12. Kultura pomorska, oksywska, przeworska. 
13. Bałtyjski krąg kulturowy 
14. Gocki krąg kulturowy 
15. Hunowie i okres wędrówek ludów 

44. Archeologia Powszechna – okres 
lateński-konwersatorium 

Treści programowe: 1 Kultura lateńska i okres lateński – wprowadzenie w problematykę. 2 Kultura 
lateńska - obrządek pogrzebowy. 3 Religia i ideologia ludności kultury lateńskiej 4 Kultura lateńska – 
budownictwo i formy osadnicze. 5 Kultura lateńska – plastyka i sztuka. 6 Kultura lateńska w Polsce 
oraz kultura puchowska. 7 Schyłek kultury łużyckiej oraz kultura pomorska. 8 Kultura jastorfska. 9 
Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich na tle kultur strefy leśnej Europy wschodniej. 10 Kultury 
przeworska i oksywska. 11 Horyzont Grossromstedt – Palaňany. Dziedzictwo kultury lateńskiej. 12 
Okres lateński i przedrzymski – handel, wymiana, ekonomia, stosunki społeczne. 13 Dakowie i 
Trakowie w okresie przedrzymskim. 14 Scytowie i Sarmaci w okresie przedrzymskim.  

45. Archeologia Powszechna – okres 
lateński -laboratorium 

Zapoznanie z formą i przemianami wytworów kultury materialnej,okresu lateńskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem materiału ceramicznego. Celem przedmiotu jest wprowadzenie w zagadnienie 
zróżnicowania źródeł archeologicznych oraz podstawowych zasad ich analizy, opisu, systematyzacji, 
dokumentacji i interpretacji. Zajęcia realizowane są na wybranych przykładach opracowań z 
literatury przedmiotu, a także na materiałach wykopaliskowych.  

46. Konwersatorium specjalistyczne: 
Możliwości poznawcze analiz 
archeometrycznych i badań 
eksperymentalnych w studiach 
nad ceramiką pradziejową i 
starożytną 

Bloki tematyczne 
1. Proces powstawania wyrobów ceramicznych: właściwości i pozyskiwanie surowców ceramicznych, 

receptura i tworzenie masy garncarskiej, domieszki, sposoby formowania, narzędzia, obiekty do 
wypalania 

2. Ceramika na przestrzeni wieków - forma, funkcja i typologia  
3. Archeoceramologiczne metody wykorzystywane w badaniach zagadnieńceramicznych 
4. Badania eksperymentalne - jak, po co, dlaczego? 
5. Własny projekt badawczy - pomysł, przygotowanie, realizacja. 

47. Konwersatorium specjalistyczne: 
Metoda traseologiczna w 
badaniach artefaktów - teoria i 
praktyka 

1. Traseologia, badania mikrośladów, czyli kilka istotnych definicji. 
 czym zajmuje się traseologia  
 na czym polega metoda określania funkcji narzędzi pradziejowych 
 terminologia  
 klasyfikacja vs. funkcja 

2. Z kart historii metody. 
 początki metody - ośrodek w Petersburgu (metoda małych powiększeń i statyczna koncepcja 

eksperymentów) 
 rozwój metody – ośrodki w Europie Zach. i USA (metoda dużych powiększeń) 
 nowe kierunki badań, sposoby zliczania śladów, systemy eksperckie  

3. Wyposażenie pracowni traseologa: mikroskopy i dodatkowa aparatura. 
 rodzaje mikroskopów  
 sposoby rejestrowania i przetwarzania wyników obserwacji  
 aparatura do czyszczenia artefaktów 
 praktyczna nauka obsługi mikroskopów 
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4. Na co patrzymy - teoria powstawania śladów. 
 trybologia  
 rodzaje zniszczeń i śladów oraz geneza ich powstawania – ślady „kulturowe” i „naturalne” 
 formowanie stanowisk archeologicznych, jako istotny czynnik w badaniach mikrośladów  

5. Weryfikacja – ślepe testy. Ograniczenia metody. 
6. Biografia artefaktu. 

 ślady technologiczne: wykonanie przedmiotu 
 ślady opraw: oprawienie narzędzia 
 ślady użytkowania: etapy użycia i naprawiania narzędzia, przyczyny jego porzucenia  
 sposoby identyfikacji śladów 
 sposoby oznaczania funkcji 

7. Rola badań etnograficznych i archeologii eksperymentalnej w oznaczaniu funkcji narzędzi. 
 modele śladów 
 dawne rzemiosła i czynności 
 rozwiązywanie problemów badawczych powstałych na etapie badań mikroskopowych 
 ograniczenia metody eksperymentalnej i czerpania ze źródeł etnograficznych  

8. Zajęcia praktyczne. 
 analiza mikrośladów na narzędziach eksperymentalnych i archeologicznych wykonanych z 

różnych surowców (kamienia, kości i poroża, ceramiki, metalu)  
9. Więcej niż mikroślady: identyfikacja pozostałości (residua: DNA, fitolity). 
10. Rola traseologii. Studia przypadku. 

48. Konwersatorium specjalistyczne 
- Medycyna starożytna 

1. Zagadnienia wstępne historii medycyny 
2. Medycyna chińska 
3. Medycyna indyjska 
4. Medycyna Mezopotamii 
5. Medycyna Egiptu 
6. Medycyna grecka 
7. Medycyna hellenistyczna 
8. Początki medycyny rzymskiej: geneza, kształcenie, specjalizacje 
9. Szpital rzymski, prywatne praktyki 
10. Okulistyka, laryngologia 
11. Chirurgia – możliwości starożytnego operatora, anestezjologia, stomatologia 
12. Ginekologia, położnictwo, utrzymanie higieny 
13. Farmacja, farmakologia rzymska 
14. Medycyna w Barbaricum 
15. Medycyna wczesnośredniowieczna 

49. Konwersatorium specjalistyczne 
- Wstęp do petroarcheologii 

1. Zajęcia wprowadzające, zarys historii petroarcheologii w Polsce na tle środkowoeuropejskim 
2. Zarys geologii regionalnej Polski 
3. Przegląd najważniejszych grup skał i minerałów 
4. Metody badań petrograficznych (I – metody podstawowe) 
5. Metody badań petrograficznych (II – metody geochemiczne i geofizyczne) 
6. Problemy badawcze petroarcheologii epoki kamienia 
7. Problemy badawcze petroarcheologii epoki brązu i żelaza 
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8. Problemy badawcze petroarcheologii średniowiecza i czasów nowożytnych 
9. – 15. Prezentacje zagadnień w wybranych artykułach o tematyce petroarcheologicznej 

 
50. Seminarium licencjackie Studenci tworzą prace licencjackie – tematy dobierane indywidualnie zgodnie z deklarowanymi 

zainteresowaniami. Ogólny harmonogram pracy ze studentem: 1. semestr: zapoznanie się z 
zainteresowaniami studentów, ustalenie tematu, wspólne zaplanowanie harmonogramu i 
metodyki pracy; rozpoczęcie gromadzenia danych 2. semestr: zgromadzenie danych, 
przygotowanie części tekstowej i graficznej pracy, obrona W ciągu całego kursu studenci są 
zobowiązani do cyklicznego prezentowania postępów w pracy: zarówno w zakresie tworzenia 
baz danych i tekstów, jak i pozyskiwania lub/i tworzenia materiału ilustracyjnego. Omawiane są 
zasady cytowania literatury naukowej, metody wykonywania przypisów, korzystania z 
publikowanych materiałów graficznych. 

51. Archeologia Powszechna – 
Wczesne Średniowiecze - 
ćwiczenia 

Prezentacja kultury Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej, ze szczególnym uwzględnieniem ziem 
polskich, a zwłaszcza Śląska i krain sąsiednich, na szerszym europejskim tle porównawczym. 
Prezentacja podstawowych przemian zachodzących we wczesnośredniowiecznej Europie.  
Zagadnienia realizowane na konwersatorium:  
1. Etnogeneza Słowian (przedstawienie polemiki pomiędzy zwolennikami koncepcji autochtonicznej 
oraz allochtonicznej). Kultura wczesnosłowiańska  
2. Europa w VII-VIII w. Przemiany polityczno-kulturowe  
3. Słowiańszczyzna Zachodnia – Państwo Wielkomorawskie (historia i kultura materialna; elementy 
kultury wielkomorawskiej w Polsce)  
4. Podziały plemienne Słowiańszczyzny Zachodniej (dyskusja historyków, językoznawców i 
archeologów). Znaczenie archeologii w badaniach nad wczesnośredniowieczną geografia plemienna  
5. Kształtowanie się państw w Europie Środkowej  
6. Kultura materialna Polski wczesnopiastowskiej  
7. Kultura duchowa Słowian, początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich 
8. Kształtowanie się gospodarki wczesnośredniowiecznej Europy 
9. Oddziaływania kulturowe obszarów ościennych na Słowiańszczyznę/rytm przemian kulturowych w 
odniesieniu do dalekosiężnych kontaktów handlowych 

52. Archeologia Powszechna – 
Wczesne Średniowiecze - 
laboratorium 

Zagadnienia realizowane na laboratorium: 1.Kultura materialna VI-VIII wieku. Prezentacja zabytków 
charakterystycznych dla tego okresu. Omówienie ich funkcji i podstaw datowania. Kontrowersje wokół 
datowania niektórych zabytków. Przemiany w kulturze materialnej tego okresu 2. Kultura materialna 
IX- 1. poł. wieku. Prezentacja zabytków charakterystycznych dla tego okresu. Omówienie ich funkcji i 
podstaw datowania. Kontrowersje wokół datowania niektórych zabytków. Przemiany w kulturze 
materialnej tego okresu. Strefy kulturowe i problem oddziaływań obcych. 3. Kultura materialna X-
XI/XII wieku. Prezentacja zabytków charakterystycznych dla tego okresu. Omówienie ich funkcji i 
podstaw datowania. Zwrócenie uwagi na pojawienie się szeregu nowych zabytków wraz z omówieniem 
przyczyn zmian zachodzących w kulturze materialnej tego okresu. 4. Kultura materialna XII-XIII 
wieku. Prezentacja zabytków charakterystycznych dla tego okresu. Omówienie ich funkcji i podstaw 
datowania. Zwrócenie uwagi na pojawienie się szeregu nowych zabytków wraz z omówieniem przyczyn 
zmian zachodzących w kulturze materialnej tego okresu. 

53. Archeologia powszechna – 
wczesne średniowiecze - wykład 

1. Pojęcie, podział i przedmiot archeologii wczesnego średniowiecza – zakres chronologiczny, problem 
definicji pojęcia „wczesne średniowiecze” i odmienna jej wartość semantyczna w różnych krajach 
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europejskich; „archeologia” wczesnego średniowiecza a „historia” wczesnego średniowiecza 
2. Archeologia wczesnego średniowiecza w Polsce i krajach środkowoeuropejskich – stan badań i 

charakterystyka placówek naukowych 
3. Kultura merowińska i karolińska oraz zachodnie oddziaływania kulturowe na Słowiańszczyznę w 

VIII i IX w. 
4. Awarowie i kultura Keszthely. Zabytki awarskie i blatnicko-mikulczyckie na ziemiach polskich 
5. Bałtowie i ludy ugrofińskie 
6. Węgrzy w Europie Środkowej. Elementy kultury wczesnowęgierskiej w Polsce południowej 
7. Wczesnośredniowieczna Skandynawia. Relacje skandynawsko-słowiańskie 
8. Etnogeneza Słowian (przedstawienie polemiki pomiędzy zwolennikami koncepcji autochtonicznej 

oraz allochtonicznej). Kultura wczesnosłowiańska 
9. Słowiańszczyzna Zachodnia – Państwo Wielkomorawskie (historia i kultura materialna; elementy 

kultury wielkomorawskiej w Polsce) 
10. Państwo czeskich Przemyślidów we wczesnym średniowieczu (historia, rozwój kulturowy, wpływ na 

obszary ościenne). 
11. Podziały plemienne Słowiańszczyzny Zachodniej (dyskusja historyków, językoznawców i 

archeologów). Znaczenie archeologii w badaniach nad wczesnośredniowieczna geografia plemienna 
12. Kultura materialna Polski wczesnopiastowskiej 
13. Słowianie Wschodni i Południowi 
14.Słowiańszczyzna – kraina grodów. Architektura militarna Słowian we wczesnym średniowieczu 

54. Archeologia powszechna - późne 
średniowiecze i nowożytność-  
konwersatorium 

I Osadnictwo – kultura mieszkania 
1. Osadnictwo wiejskie, protomiejskie i miejskie. 
2. Kultura zamieszkiwania. Umeblowanie i wyposażenie domu. Zbytek, pragmatyzm, ubóstwo. 
3. Poziom komfortu, systemy ogrzewania i oświetlenie w średniowiecznym domu. 
II Kultura stołu 
4. Rytuały i obyczaje biesiadne w świetle dostępnych źródeł.  
5. Ceramika kuchenna i przygotowywanie strawy. 
6. Zastawa stołowa. Użytkownicy ceramiki luksusowej i naczyń szklanych. 
III Kultura materialna a życie codzienne 
6. Średniowieczny „dresscode”. 
7. Symboliczny i magiczny charakter średniowiecznej biżuterii. 
8. Tekstylia pochodzące z badań archeologicznych oraz skarbców kościelnych. Źródła do poznania 

strojów codziennego użytku i szat ceremonialnych. 
9. Metalowe akcesoria stroju. Praktyczne i symboliczne znaczenie pasa w kulturze wieków średnich. 
IV Podróżowanie 
10. Materialne świadectwa pielgrzymowania. 
11. Niebezpieczeństwa podróży. 
V Religia a myślenie magiczne 
12. Popularna dewocja i kult 14 świętych wspomożycieli na przykładzie drobnej plastyki figuralnej. 
13. Źródła archeologiczne o stosowaniu zabiegów magicznych. Problem określenia genezy i 

rozpowszechnienia tego typu zjawisk w kulturze średniowiecznej. 
VI. Miłość 
14. Miłość dworna – kultura „fin amor”. 
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15. Seksualność a stereotypy dotyczące obyczajowości średniowiecznej. 
VII. Czas wolny. Rozrywka i gry. 
16. Tryktrak, młynek, kości, karty i szachy. 
VIII Śmierć, kultura umierania 
17. Badania antropologiczne. 
18. Miejsca upamiętnienia. 
IX Wojna w średniowieczu 
19. Aspekty prawne, etyczne i religijne a źródła archeologiczne. 
20. Archeologia miejsc konfliktu. 

55. Archeologia powszechna. Późne 
średniowiecze i nowożytność - 
laboratorium 

Praca na materiale zabytkowym 

56. Archeologia powszechna. Późne 
średniowiecze i nowożytność - 
wykład 

Zakres przekazanej wiedzy dotyczy podstaw archeologii średniowiecza i nowożytności. Poszczególne 
wykłady poświęcone są następującym tematom: 

I Wstęp do archeologii historycznej 
II. Archeologia wsi 
III. Archeologia miast 
IV. Archeologia zamków 
V. Archeologia gospodarki – górnictwo 
VI. Archeologia gospodarki - żywność 

57. Podstawy numizmatyki – 
ćwiczenia, wykład 

Ćwiczenia: 
1. Rozpoznawanie monet według literatury 
2. Analizy materiału numizmatycznego ze stanowisk archeologicznych 
3. Najczęstsze trudności w rozpoznawaniu monet; 
4. Podstawowe metody badań numizmatycznych: analiza skarbów, analiza znalezisk, analiza stempli. 
Wykład: 
I. Trochę teorii 
1. Definicja monety 
2. Definicja numizmatyki 
3. Wartość informatywna monet 
II. Trochę historii: dzieje monety dla początkujących 
1. Początki: starożytna Grecja 
2. Starożytny Rzym 
3. Mennictwo celtyckie 
4. Daleki i Środkowy Wschód 
5. Cesarstwo Wschodnie (Bizantyńskie) 
6. Mennictwo okresu Wędrówek Ludów 
7. Wczesne średniowiecze 
8. XII-XIII wiek — od piccolo do grosso 
9. XIV-XV wiek — kryzysy i wojny 
10. Talar — waluta światowa 
11. Około 1580-1670 
12. Wiek złota i papieru — 2. połowa XVII wieku – 1. połowa XVIII wieku 
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III. Trochę praktyki: moneta/niemoneta, czyli różne dziwne rzeczy w wykopie 

58. Metodyka badań zabytków 
ruchomych - epoka kamienia 

1. Surowce kamienne i powtórka z zakresu cech wyróżniających artefakty od pseudoartefaktów. 
2. Analiza technologiczna zabytków kamiennych: czytanie cech technicznych i analiza reliefu. Krótka 

powtórka z zakresu typologii wyrobów kamiennych. 
3. Kształt i wielkość: tradycyjna analiza morfometryczna i analiza geometryczno-morfologiczna z 

zastosowaniem oprogramowania komputerowego. 
4. Rekonstrukcja za pomocą metody składanek. Próby odtwarzania operacji i systemu produkcji. 
5. Bazy danych dla wyrobów kamiennych: wprowadzenie. 
6. Przestrzeń i wyroby kamienne: podstawowe metody ilustrowania i analizy przestrzennej wyrobów 

kamiennych (GIS). 
59. Metodyka badań zabytków 

ruchomych – pradzieje  
1. Problematyka najstarszych wytworów ceramicznych w dziejach ludzkości.  
2. Czy ceramika to tylko naczynia? – o różnorodności wytworów ceramicznych w pradziejach. 
3. Wytwórczość ceramiczna społeczności środkowoeuropejskiej epoki brązu I. 
4. Wytwórczość ceramiczna społeczności środkowoeuropejskiej epoki brązu II. 
5. Ceramika, szkło i metale kultur antycznych – techniki, technologie, repertuar formalny na tle 

wytworów Europy barbarzyńskiej I. 
6. Ceramika, szkło i metale kultur antycznych – techniki, technologie, repertuar formalny na tle 

wytworów Europy barbarzyńskiej II. 
7. Importy i naśladownictwa naczyń rzymskich w europejskim Barbaricum. 
8. Wytwórczość ceramiczna społeczności okresu lateńskiego i przedrzymskiego. 
9. Wytwórczość ceramiczna społeczności okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów. 
10. Wytwórczość pozaceramiczna społeczności okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów. 
11. Praca na materiale oryginalnym – analizy technologiczne, stylistyczne i makroskopowa obserwacja 

oryginalnych zespołów zabytków I. 
12. Praca na materiale oryginalnym – analizy technologiczne, stylistyczne i makroskopowa obserwacja 

oryginalnych zespołów zabytków II. 
13. Praca na materiale oryginalnym – analizy technologiczne, stylistyczne i makroskopowa obserwacja 

oryginalnych zespołów zabytków III. 
14. Praca na materiale oryginalnym – analizy technologiczne, stylistyczne i makroskopowa obserwacja 

oryginalnych zespołów zabytków IV. 
15. Sprawdzenie w praktyce umiejętności analiz zabytków ruchomych pod względem technologicznym 

i formalno/stylistycznym. 
60. Metodyka badań zabytków 

ruchomych – średniowiecze 
1.Zajęcia wstępne dotyczące podstaw klasyfikacji i jej celów. Zapoznanie uczestników z podstawowymi 

terminami i odpowiednią literaturą przedmiotu.  
2.Teoria dotycząca systemów klasyfikacji i jej rola w opracowywaniu materiałów zabytkowych 
3.Określanie i klasyfikowanie artefaktów ze względu na surowiec, przeznaczenie funkcjonalne, formy, 

stan zachowania. Podstawy poprawnego określania chronologii i pochodzenia zabytków. Znaczenie i 
sposób odróżniania przedmiotów pochodzenia regionalnego i importów (5 spotkań). 

4.Rola zabytków w kontekście. Poprawna analiza materiałów w zakresie odkrywanych budynków 
(domostw, jam, grobów, pracowni) i ich znaczenie w poprawnym procesie interpretacyjnym (5 
spotkań). 

5.Zasady publikacji, dokumentacji i opracowywania zabytków ruchomych. Podstawowe zasady 
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publikacji źródeł.  

61. Seminarium licencjackie (III r.) Celem jest napisanie pracy licencjackiej, która spełnia wymagania stawiane takim pracom. Studenci 
uczeni są zbierania różnych kategorii źródeł, ich selekcji, interpretacji, oceny. Jednocześnie uczeni 
są warsztatu pisarskiego jak pisanie przypisów, podpisów, sporządzanie bibliografii, sporządzanie 
map, ilustracji. Zbierana jest literatura do zagadnienia. Poznawany jest kontekst kulturowy zjawisk. 
Określane jest tło historyczne. Po zebraniu kategorii źródeł są one poddawane wszechstronnej 
analizie, a następnie interpretacji. Treści te są przedstawiane w formie pisemnej, tak aby układały 
się w kolejne części pisanej pracy. Praca poddawana jest dyskusji na seminarium. Dyskutowane są 
treści, forma, język, struktura, aparat naukowy, wykorzystane źródła i cytowana literatura oraz 
wykorzystane zbiory, zasoby internetowe.  
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Załącznik nr 7 
 
Nazwa kierunku studiów: Archeologia   
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7  
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 7 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Metodologia i historia 
archeologii - wykład 

1. Historia i metodologia nauki. Filozofia nauki a metodologia ogólna. Klasyfikacje dziedzin wiedzy i 
sztuki – miejsce archeologii. 

2. Początki archeologii – mity i filozofia a znaleziska archeologiczne. 
3. Pojęcia archeologia, prehistoria (pradzieje). Relacje między danymi a teoriami w archeologii – 

koncepcje filozofii i metodologii archeologii. 
4. Pierwsze systemy chronologiczne i kulturowe w archeologii – szkoła typologiczna. Początki 

archeologii na Śląsku. 
5. Ewolucjonizm i dyfuzjonizm w archeologii. 
6. Problemy stratygrafii w archeologii. 
7. Archeologia pierwszej połowy XX wieku. 
8. Archeologia w połowie XX wieku. 
9. Próby odnowy metodologicznej archeologii w latach 60. XX wieku. 
10. Koncepcje ewolucji biokulturowej. 
11. Problematyka społeczna i ekonomiczna w archeologii. 
12. Archeologia europejska i anglosaska. Między historią a antropologią – źródła czy dane 

archeologiczne. 
13. Problem podziału na archeologię „procesualną” i „postprocesualną”. 
14. Archeometria i archeologia naukowa. 
15. Najnowsze tendencje badawcze w archeologii. 

2. Metodologia i historia 
archeologii - konwersatorium 

1. Uwagi ogólne i informacje wstępne do przedmiotu: tematyka, cele, literatura, wymagania i zasady 
oceny, organizacja zajęć. 

2. Wprowadzenie w zagadnienia naukoznawcze; podstawowa terminologia i pojęcia z dziedziny teorii 
i metodologii nauk; miejsce archeologii w głównych systemach klasyfikacji wiedzy i sztuki. 

3. Geneza archeologii: formowanie się pojęć i kategorii poznawczych. 
4. Geneza archeologii: pierwsze systemy chronologiczne i kulturowe. 
5. Kulturowo-historyczne pojmowanie i objaśnianie przeszłości: ewolucjonizm i dyfuzjonizm. 
6. Systemowe i adaptacyjne pojmowanie i objaśnianie przeszłości: archeologia procesualna. 
7. Orientacje badawcze anglosaskiej antropologii kulturowej na gruncie archeologii: funkcjonalizm, 

strukturalizm, teoria systemów. 
8. Główne nurty i trendy archeologii postprocesualnej: koncepcje i postawy neomarksistowskie, 

poststrukturalne, kontekstualne, neoprocesualne, kognitywne. 
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9. Teoria i metodologia w praktyce archeologicznej (wystąpienia studenckie oraz dyskusje; 5 
spotkań). 

10. 10.Podsumowanie: wpływ refleksji teoretycznej i metodologicznej oraz uwarunkowań społeczno-
kulturowych na rozwój koncepcji badawczych i sposób uprawiania archeologii.

3. Wykład specjalizacyjny I: 
Archeologia epoki kamienia 

1. Epoka kamienia – proces badawczy i koncepcje taksonomiczne. 
2. Specyfika zjawisk kulturowych na tle biologii. 
3. Zespoły kamienne – spory wokół typologii i technologii. 
4. Metody analityczne w badaniach nad epoką kamienia. 
5. Morfometria a problemy taksonomiczne w archeologii. 
6. Rozwój technologii w paleolicie i mezolicie. 
7. Rozwój technologii w neolicie. 
8. Formowanie się stanowisk z epoki kamienia. 
9. Procesy postdepozycyjnych w formowaniu się stanowisk epoki kamienia. 
10. Zaawansowane techniki badań stanowisk z epoki kamienia (metody geoelektryczne i 

elektromagnetyczne. 
11. Komputerowe programy w trójwymiarowych analizach i dokumentacji obiektów oraz zabytków 

archeologicznych z epoki kamienia. 
12. Laserowe i satelitarne metody trójwymiarowej dokumentacji stanowisk, obiektów i zabytków 

ruchomych.  
13. Metody GIS (SIP – Systemy Informacji Przestrzennej).  
14. Systemy „rzeczywistości wirtualnej” (VR) w archeologii.  
15. Symulacje obiektów archeologicznych, zjawisk społecznych, kulturowych i dawnych warunków 

środowiskowych. 
4. Wykład specjalizacyjny I  – 

Rzymianie i barbarzyńcy. 
Węzłowe problemy archeologii 
Barbaricum 

1. Mama etniczna Barbaricum 
2. Problem genezy kultury przeworskiej 
3. Przemiany kulturowe w Europie na przełomie er 
4. Elity społeczeństw barbarzyńskich 
5. PeregrinatioGothica 
6. Geneza ceramiki warsztatowej w Barbaricum 
7. Znaczenie wojen markomańskich w Europie 
8. Rzymska obecność militarna w Barbaricum 
9. Rolnictwo i hodowla w Barbaricum 
10. Górnictwo w Barbaricum 
11. produkcja metalurgiczna w Barbaricum 
12. Transport i komunikacja w Barbaricum 
13. Barbarzyńskie najazdy na wschodnie Cesarstwo Rzymskie w III w. 
14. Przemiany kulturowe w okresie wędrówek ludów. 
15. Problem etnogenezy Słowian 

5. Wykład specjalizacyjny I: 
Archeologia XIII-XVI wieku 

Student uczy się archeologii czasów nowożytnych i najnowszych, studiuje te aspekty rozwoju 
cywilizacyjnego, które są dostępne badaniom archeologicznym. 
 
Wykłady: 
1. Wstęp do archeologii czasów historycznych 
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2. Archeologia wsi – typy wsi 
3. Archeologia wsi – dom i zagroda 
4. Archeologia miast – definicja średniowiecznego miasta 
5. Archeologia miast – wczesne miasta i problem lokacji 
6. Archeologia miast - struktura przestrzenna miast 
7. Archeologia miast – działka i dom mieszczański 
8. Człowiek a środowisko w średniowiecznym mieście 
9. Archeologia gospodarki – rolnictwo 
10. Archeologia gospodarki – przetwórstwo żywności 
11.  Archeologia gospodarki – górnictwo 
12. Archeologia gospodarki – metalurgia 
13. Archeologia  gospodarki – przetwórstwo drewna 
14. Przetwórstwo skóry i inne rzemiosła 
15.  Archeologia średniowiecza. Podsumowanie 

6. Wykład specjalizacyjny I: 
Historia i metodologia badań 
archeologicznych na obszarze 
Nowego Świata 

1. Kronikarze okresu podboju obszaru obu Ameryk. Ich wkład w poznanie przeszłości kontynentu. 
2. Pionierzy badań archeologicznych i historycznych na obszarze obu Ameryk. 
3. Badacze i muzealnicy XIX wieku. Kształtowanie się koncepcji (modeli teoretycznych) dotyczących 

społeczności prekolumbijskich obu Ameryk 
4. Teorie dotyczące zasiedlenia Nowego Świata. 
5. „Ojcowie” nowoczesnej archeologii; USA, Meksyk, Ameryka Centralna, Andy Północne (Panama, 

Kolumbia, Wenezuela, Ekwador), Andy Centralne (Peru, Boliwia), Andy Południowe (Chile, 
Argentyna), obszar selwy (Amazonia, Orinokia) 

6. Badania archeologiczne XX wieku na obszarze Ameryki Północnej (USA, Kanada); osiągnięcia i 
problemy 

7.  Badania archeologiczne XX wieku na obszarze Mezoameryki (Meksyk, kraje 
środkowoamerykańskie); osiągnięcia, zagadnienie dysproporcji w stanie badań 

8. Badania archeologiczne XX wieku na obszarze Andów Północnych (kultury El Dorado); osiągnięcia 
i perspektywy 

9. Badania archeologiczne XX wieku na obszarze Andów Centralnych; osiągnięty stan wiedzy i dalsze 
perspektywy 

10.  Badania archeologiczne XX wieku na obszarze Andów Południowych; stan wiedzy i perspektywy 
badawcze 

11.  Prace archeologiczne XX na obszarze lasów deszczowych Ameryki Południowej; dotychczasowe 
wyniki i dalsze perspektywy 

12.  Archeologia czasów nowożytnych (epoka kolonialna i republika) na obszarze Nowego Świata 
13.  Współczesne problemy badawcze Archeologii Nowego Świata  
14.  Polskie badania archeologiczne na obszarze obu Ameryk     

7. Wykład specjalizacyjny II: 
Między tradycją a innowacją, 
Wytwórczość, produkcja i 
rzemiosło w epoce brązu 

1. Wprowadzenie. Główne pojęcia: technologia, technika, innowacja, styl, rzemiosło. Czy epokę brązu 
cechowała innowacyjność? 2. Technologia wytwarzania przedmiotów z gliny. Podstawowe techniki 
garncarskie, przygotowanie masy, sposoby wykończenia i zdobienia powierzchni. Badania warunków i 
temperatury wypału. Ceramika grobowa – zagadnienie odrębności technologicznej. 3. Między formą a 
funkcją. Metody badań funkcji naczyń ceramicznych. Wpływ temperatury wypału, domieszki i 
opracowania powierzchni na przepuszczalność czerepu. Analiza zawartości: metody makro i 
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mikroskopowe, analizy GCMS. 4. Wykład na temat ceramiki z wykorzystaniem zbiorów 
przechowywanych w Instytucie Archeologii 5. Sposoby eksploatacji rud metali w Europie. 
Rozmieszczenie rud metali, ślady pradziejowej eksploatacji na stanowiskach kopalnianych. Metody 
eksploatacji złóż, wstępnej obróbki, techniki prażenia i wytopu rudy. 6. Technologia wytwarzania 
przedmiotów z miedzi i jej stopów. Rodzaje form, techniki odlewania przedmiotów metalowych, ich 
opracowanie i zdobienie. Badania twardość przedmiotów metalowych. Ślady produkcji i napraw. 7. 
Wykład na temat technologii wytwarzania przedmiotów metalowych z wykorzystaniem zbiorów 
przechowywanych w Instytucie Archeologii. 8. Szkło i fajans – technologia wytwarzania przedmiotów z 
tworzyw szklistych. Główne kierunki napływu technologii lub/i przedmiotów szklanych. Surowce, 
technologia i narzędzia. 9. Obróbka surowców pochodzenia zwierzęcego: kość, poroże, róg, zęby i 
muszle. Selekcja i wstępne przygotowanie surowca, podstawowe techniki i narzędzia. Ślady produkcji i 
napraw narzędzi z kości i poroża. 10. Produkcja odzieży: obróbka skóry, wełny, lnu i konopi. 
Urządzenia do wstępnej obróbki surowców pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. 11. Krzemieniarstwo 
epoki brązu. Specjaliści kontra amatorzy. Badania traseologiczne w analizach funkcji przedmiotów 
krzemiennych. 12. Przedmioty z surowców skalnych. Sposoby ich wytwarzania i użytkowania. Badania 
nad pochodzeniem surowców skalnych. 13. Wykład na temat wytwarzania przedmiotów z tzw. 
twardych surowców pochodzenia zwierzęcego oraz surowców kamiennych z wykorzystaniem zabytków 
przechowywanych w Instytucie Archeologii. 14. Uprawa roli i przetwarzanie żywności: uprawiane 
gatunki, podstawowe techniki i narzędzia. 15. Podsumowanie kursu. 

8. Wykład specjalizacyjny II: 
Archeologia okresu kolonialnego 
na obszarze Nowego Świata 

1.Rozwój badań związanych z archeologią historyczną w zakresie obu Ameryk. 
2.Wyniki badań dotyczące początków kolonizacji Nowego Świata. Zagadnienie ich przebiegu oraz 
chronologii. 
3.Pojawienie się pierwszych Europejczyków w Ameryce i dowody archeologiczne. 
4.Zagadnienia zasiedlenia obu Ameryk w początkach kolonizacji. 
5.Kształt i zasady funkcjonowania Europejskich osiedli w Nowym Świecie na podstawie badań 
archeologicznych. 
6.Kultura materialna we wczesnym okresie kolonizacyjnych. Próby uruchomienia produkcji miejscowej. 
7.Upadek znaczenia Hiszpanii i Portugalii w Nowym Świecie i ekspansja angielska i francuska. 
8.Relacje Europejczyków z rdzenną ludnością na podstawie badań archeologicznych. 
9.Początki zasiedlenia Ameryki Płn. przez Anglików. 
10.Ekspansja francuska i jej dowody archeologiczne ze szczególnym uwzględnieniem Ameryki Płn. 
11.Ekspansja Holenderska i wzrost znaczenia kompanii handlowych.  
12.Kolonizacja europejska poza obszarem obu Ameryk. 
13.Archeologia podwodna – wyniki badań wraków statków z wczesnego okresu kolonialnego 

9. Wykład specjalizacyjny II: 
Archeologia prowincji rzymskich 

1. Górnictwo rzymskie  
2. Wydobycie kamienia i kamieniarstwo  
3. Porty, okręty, statki, transport wodny  
4. Rzymski transport lądowy  
5. Armia rzymska –wprowadzenie do realiów kult. mat.  
6. Rolnictwo rzymskie  
7. Gladiatorzy, (rodzaje, uzbrojenie, infrastruktura, przedmioty związane z nimi)  
8. Wodociągi, dostawy wody  
9. Sarkofagi rzymskie  
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10. Życie intymne Rzymian w świetle źródeł archeologicznych  
11. Materiały i wątki budowlane  
12. Amfory  
13. Lampy oliwne  
14. Cyrk rzymski, wyścigi rydwanów – realia kultury materialnej  
15. Wynalazki ludów ościennych  

10. Wykład specjalizacyjny  II: 
Śląsk i ziemie ościenne we 
wczesnym średniowieczu  

Podczas wykładu prezentowana jest historia i kultura wczesnośredniowiecznego Śląska i sąsiadujących z 
nim krain, postrzegana jednak przez pryzmat wielorakich relacji interregionalnych pomiędzy 
zamieszkującymi te rejony społeczeństwami.  

1. Podstawowe informacje o geografii i podziale regionalnym Śląska – granice, hydrografia, rzeźba 
terenu  

2. Kultura wczesnosłowiańska na Śląsku  
3. Kaganat awarski a ziemie w dorzeczu górnej i środkowej Odry (pocz. VIII – przełom VIII/IX w.)  
4. Okres plemienny na Śląsku – percepcja frankijskich (karolińskich) elementów kulturowych. 

„Geograf Bawarski”  
5. Okres plemienny na Śląsku – wpływy Państwa Wielkomorawskiego (temat realizowany na trzech 

spotkaniach)  
6. Okres plemienny na Śląsku – dziesiątowieczne kontakty z państwem czeskich Przemyślidów (dwa 

spotkania).  
7. Libickie państwo Sławnikowiców a obszary południowego Dolnego Śląska i Ziemi Kłodzkiej  
8. Śląsk wobec wielkiego sąsiada z północy – państwa pierwszych Piastów (dwa spotkania)  
9. 8.„Nemezi perditaest” (990)- przejęcie Śląska z rąk czeskich przez państwo wczesnopiastowskie  
10. Milczanie, Łużyczanie i Bieżuńczanie – Najbliżsi krewniacy plemion śląskich. Obszar Górnych i 

Dolnych Łużyc we wczesnym średniowieczu  
11. Skandynawskie elementy kulturowe na Śląsku  
12. Nie tylko przęśliki z Owrucza. Zabytki z wczesnośredniowiecznej Rusi w ośrodkach grodowych 

wczesnośredniowiecznego Śląska. Rola handlu dalekosiężnego
11. Konwersatorium 

Specjalistyczne: Budownictwo 
prekolumbijskie Ameryki 
Północnej i Środkowej 

1. Uwarunkowania topograficzne i klimatyczne obszaru Mezoameryki oraz obecnego USA. 
2. Podział Mezoameryki na północną (meksykańską) i południową 

(południowoamerykańską) strefę oddziaływań. 
3. Konstrukcje ziemne kultury Adena i Hopewell ze wschodniej części USA; zlewiska Missisipi i Ohio 
4. Geneza tzw. kultury Anasazi z obszaru Wielkiej Kotliny Amerykańskiej; kultury Fremot, Mogolon, 

Hochokam 
5. Anasazi. Architektura okresu Wyplataczy Koszy oraz Puebla  
6. Architektura i rzeźba olmecka. Periodyzacja i zasięgu kultury Olmeków 
7. Teotihuacan. Charakterystyka i chronologia. 
8. Majowie. Periodyzacja i obszar kulturowy. 
9. Architektura Majów okresu klasycznego 
10. Architektura Monte Alban. 
11.  Kompleks architektoniczny ChichenItza 
12.  Architektura i dzieje Tolteków 
13.  Miasta Majów w płn. Gwatemali. 
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12. Konwersatorium 
Specjalistyczne: Życie 
codzienne w świecie rzymskim 

 
1. Niewolnictwo antyczne. 2. Luksus i snobizm w świecie rzymskim (przejawy w różnych 
dziedzinach życia). 3. System kar. Rzymskie prawo karne i jego świadectwa w archeologii. 
4. Rzymianin na polowaniu.5. Ucztowanie. 6. Kolegia zawodowe, praca zawodowa Rzymian 
(organizacja, narzędzia). 7. Rybołówstwo (słodkowodne i morskie). 8. Dieta, jedzenie.  
9. Handel z Dalekim Wschodem (trasy, towary, organizacja). 10. Wielbłąd, karawany i 
transport karawanowy w świecie rzymskim. 11. Śmierć, pogrzeb, zwyczaje pogrzebowe, 
grób. 12. Dziecko – poród, wychowanie, edukacja.13. Materiały pisarskie, źródła pisane do 
dziejów Rzymu. 14. Ślub i rozwód. 15. Biżuteria, drogie kamienie  

13. Konwersatorium 
specjalistyczne: Plemiona i 
państwa wczesnego 
średniowiecza Europy 
Środkowej 

 Pojęcie plemienia w naukach humanistycznych 
 Tzw. plemiona w dobie kształtowania się wczesnej Słowiańszczyzny 
 Najstarsze „państwa” Słowiańszczyzny 
 Świat plemienny w IX w.  
 Kształtowanie się państwa polskiego 
 Kształtowanie się państwa czeskiego 
 Ruś Słowian czy Ruś Wikingów? 
 Europa Środkowa w X w. 

14. Konwersatorium 
specjalistyczne: Archeometria – 
wybrane elementy 

1. (BM) Historia archeometrii 
2. (BM) Dyfrakcja rentgenowska (XRD) i jej zastosowanie w archeologii 
3. (BM) Spektroskopia w podczerwieni (FT-IR) i jej zastosowanie w archeologii 
4. (BM) Chromatografia gazowa (GC-MS) i jej zastosowanie w archeologii 
5. (BM) Spektrometria fluorescencji rentgenowskiej (XRF) i jej zastosowanie w archeologii 
6. (BM) Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM) i jej zastosowanie w archeologii 
7. (BM) Metody obrazowania zabytków (radiografia i tomografia komputerowa) 
8. (BM) Metody badań mechanicznych zabytków (mikrotwardość) 
9. (MP) Metody statystyczne w archeologii  
10.  (MP) Analizy lipidów – metody identyfikacji produktów spożywczych i leczniczych  
11.  (MP) Badania stabilnych izotopów  
12.  (MP) Metody datowania  
13.  (MP) Archeogenetyka – możliwości i ograniczenia  
14.  (MP) Podstawy bioarcheologii 
15.  (MP) Rola eksperymentu w badaniach archeometrycznych 

BM-zagadnienie realizowane przez Beatę Miazgę, a MP- Martę Pietruszkę 
15. Seminarium magisterskie 1. Wybór tematu 

2. Opracowanie koncepcji pracy i jej planu 
3. Zebranie materiału, jego selekcja i analiza 
4. Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w pracy 
5. Ułożenie konspektu pracy 
6. Napisanie tekstu pracy i jego zredagowanie wraz z przygotowaniem materiału ilustracyjnego 
7. Krytyczne omówienie pracy, naniesienie poprawek, redakcja końcowa pracy. 

16. Podstawy zarządzania w 
archeologii 

Konwersatorium 
1. Zajęcia wprowadzające 
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a. Omówienie programu zajęć 
b. Zasady zaliczenia przedmiotu 

2. Planowanie własnej kariery zawodowej (2 zajęcia) 
a. Wyznaczanie celu 
b. Strategia realizacji celu 
c. Plan kariery 

3. Archeolog na rynku pracy (2 zajęcia) 
a. Szukanie pracy 
b. Dokumenty aplikacyjne 
c. Rozmowa kwalifikacyjna 

4. Podstawy przedsiębiorczości (4 zajęcia) 
a. Od pomysłu do realizacji 
b. Model biznesowy 
c. Formalno-prawne aspekty działalności gospodarczej 
d. Rejestrowanie działalności 
e. Biznesplan 
f. Pozyskiwanie środków 
g. Podatki i ubezpieczenia 
h. Działalność firmy archeologicznej 

5. Organizacja procesu badawczego w archeologii (2 zajęcia) 
a. Organizacja badań 
b. Akty prawne regulujące kwestie badań archeologicznych 
c. Standardy badań archeologicznych 

6. Podstawy zarządzania projektami (2 zajęcia) 
a. Rola kierownika/menadżera projektu 
b. Cykl życia projektu 
c. Zarządzanie projektem 
d. Tworzenie zespołu 
e. Negocjacje i komunikacja w grupie 
f. Popularyzacja i komunikacja społeczna 

7. Zarządzanie dziedzictwem 
a. Definicja pojęcia 
b. Zadania i cele zarządzania dziedzictwem 

17. Konwersatorium 
specjalistyczne: Nieinwazyjne 
metody prospekcji 
archeologicznej 

1. Co to są metody nieinwazyjnej prospekcji archeologicznej? 
2. Możliwości i ograniczenia badań powierzchniowych. 
3. Prospekcja z powietrza. Fotografia lotnicza niskiego i wysokiego pułapu. 
4. Kosmiczne obrazy. Wykorzystania zobrazowań satelitarnych. 
5. Z chmury punktów. Lotnicze skanowanie laserowe. 
6. Geofizyka archeologiczna. Metoda magnetyczna i podatność magnetyczna gruntu. 
7. Geofizyka archeologiczna. Metoda elektrooporowa. 
8. Geofizyka archeologiczna. Metoda georadarowa. 
9. Geofizyka archeologiczna. Metoda elektromagnetyczna i inne. 
10. Wykorzystanie wykrywaczy metali. 
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11 Prospekcja geochemiczna.  
12. Integracja danych w systemach informacji przestrzennej. 
13. Problematyka interpretacji danych. 

18. Konwersatorium specjalistyczne: 
Wybrane zagadnienia z badań nad 
neolitem 

Konwersatorium  
1. Wprowadzenie do zajęć – zapoznanie z harmonogramem, prezentacja wymagań i warunków 

zaliczenia przedmiotu 
2. Historia badań nad neolitem w Polsce (badacze, programy, stanowiska) 
3. Wytwórczość w neolicie - garncarstwo (metody badań, klasyfikacje, tadycjetechonologiczne i 

stylistyczne, znaczenia i interpretacje) 
4. Wytwórczość w neolicie  - kamieniarstwo (badania petroarcheologiczne, użytkowanie surowców, 

aspekty typologiczno-funkcjonalne) 
5. Inne dziedziny wytwórczości - kość, poroże, bursztyn, miedź 
6. Osadnictwo i budownictwo w neolicie (metody badań, przejwy, interpretacje) 
7. Podstawy gospodarcze społeczeństw neolitu (społeczności agrarne, nomadyzm i pastoralizm) 
8. Zwierzęta w neolicie (badania archeozoologiczne, hodowla i łowiectwo, wykorzystanie 

produktów odzwierzęcych) 
9. Obrządek pogrzebowy w neolicie (badania, przejawy i tradycje) 
10. Idea megalityczna i jej przejawy cz. 1 (Europa Zachodnia) 
11. Idea megalityczna i jej przejawy cz. 2 (Europa Środkowa i Polska) 
12. Wierzenia i obrzędowość w neolicie (przejawy, możliwości poznania i interpretacje) 
13. Sztuka społeczności neolitycznych 
14.  Neolit Dolnego Śląska (historia badań, badacze, najważniejsze stanowiska i ustalenia) 

19. Konwersatorium specjalistyczne: 
Budownictwo społeczności 
barbarzyńskich w Europie 
Środkowej w późnej starożytności 
 

Treści programowe: 1. Wprowadzenie 2. Grody typu biskupińskiego 3. Paradygmaty architektury okresu 
halsztackiego 4. Architektura sepulkralna ludności kultury pomorskiej 5. Budownictwo okresu lateńskiego 
6. Kultura kurhanów zachodniobałtyjskich jako przykład organizacji przestrzeni typowej dla strefy leśnej 
Europy Wschodniej 7. Budownictwo mieszkalne okresu rzymskiego 8. Architektura sepulkralna ludności 
kultury wielbarskiej 9. Obiekty związane z działalnością wytwórczą okresu wpływów rzymskich 10. Tzw. 
długie domy 11. Podsumowanie 

20. Konwersatorium specjalistyczne: 
Archeologia obszarów górskich i 
wyżynnych Europy. Od okresu 
halsztackiego po okres wędrówek 
ludów  

1. Wprowadzenie do problematyki. 
2. Halsztackie osady umocnione Europy. 
3. Dackie osadnictwo górskie w Karpatach. 
4. Oppida i „twierdze” okresu lateńskiego (topografia, systemy umocnień, 
    konstrukcje, lokalizacja). 
5. Osadnictwo okresu lateńskiego/wpływów rzymskich w Sudetach. 
6. Osadnictwo okresu lateńskiego/wpływów rzymskich w Karpatach. 
7. Alpejskie przełęcze, twierdze, systemy umocnień, osady. 
8. Osady wyżynne i górskie kultury puchowskiej. 
9. Wykorzystywanie jaskiń i schronisk skalnych w okresie lateńskim/wpływów rzymskich. 
10. Góry jako zaplecze surowcowe w pradziejach. 
11. Problem Höhensiedlungen późnego okresu wpływów rzymskich/późnego antyku. 
12. Osadnictwo okresu lateńskiego/rzymskiego w Rudawach. 
13. Górnictwo szybowe od starożytności po wczesną nowożytność – przegląd problematyki. 
14,15. Prezentacja referatów powstających w ramach zajęć. 
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21. Konwersatorium 
specjalistyczne: Archeologia 
Uzbrojenia 

1. Konflikt w średniowieczu aspekty prawne, etyczne i religijne a źródła archeologiczne. 
2. Preludium konfliktu – rytuał wypowiadania wojny oraz broń ceremonialna. 
3. Dary uzbrojenia we wczesnym średniowieczu oraz ich rola społeczno-kulturowa. 
4. Emblematyczny charakter dekoracji uzbrojenia średniowiecznego – problem długiego    
5. trwania obyczajów starożytnych. 
6. Średniowieczna literatura piękna i sztuka jako kontekst dla źródeł archeologicznych. 
7. Problem średniowiecznego i nowożytnego „dresscode” – broń jako akcesorium stroju. 
8. Bezpieczeństwo na ulicy średniowiecznego miasta oraz obowiązki obrony ziemi. Broń     
9. osobista i broń mordercza. 
10. Insygnialna rola miecza w kulturze wieków średnich. 
11. Żelazny krój wpływ mody na uzbrojenie ochronne. 
12. Charakternicy, talizmany i amulety w dekoracji uzbrojenia. 
13. Momenty przełomowe w ewolucji uzbrojenia średniowiecznego i nowożytnego. 
14. Badania archeologiczne pól bitewnych, znaczenie prospekcji terenowej. 
15. Wyniki badań szczątków królów i rycerzy poległych w konfliktach zbrojnych. 
16. Problem grobów masowych zlokalizowanych bezpośrednio na polu bitwy i przenoszenia  
17. szczątków ludzkich do poświęconej ziemi. 
18. Zależność między średniowieczną i nowożytną rzeźbą sepulkralną a wyposażeniem.  
19.grobów rycerskich.

22. Seminarium magisterskie 1. Wybór tematu 
2. Opracowanie koncepcji pracy i jej planu 
3. Zebranie materiału, jego selekcja i analiza 
4. Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w pracy 
5. Ułożenie konspektu pracy 
6. Napisanie tekstu pracy i jego zredagowanie wraz z przygotowaniem materiału ilustracyjnego 
7. Krytyczne omówienie pracy, naniesienie poprawek, redakcja końcowa pracy. 

23. Metodyka badań 
wykopaliskowych 

1. Wytyczanie wykopów  
2. Wydzielania nawarstwień kulturowych  
3. Eksploracja nawarstwień kulturowych i obiektów archeologicznych  
4. Inwentaryzacja, klasyfikacja, opis i opracowanie materiałów zabytkowych.  
5. Wykonywanie dokumentacji opisowej, rysunkowej i fotograficznej.  
6. Wykonywanie pomiarów za pomocą specjalistycznego sprzętu.  

24. Wykład specjalizacyjny I: 
Kultura symboliczna łowców i 
zbieraczy 

1. Wprowadzenie: prezentacja tematyki zajęć , organizacji wykładu, zasad oceny oraz krótkie 
omówienie literatury.  
2. Definicje kultury symbolicznej i sposoby jej badania. 
3. Źródła symboliczne w pradziejach (kategorie i konteksty), ze szczególnym uwzględnieniem okresu 
paleolitu i mezolitu. 
4. Modele interpretacji różnych kategorii źródeł symbolicznych: kultura wizualna (sztuka), ozdoby, 
pigmenty, instrumenty muzyczne, groby. 
5. Kultura symboliczna a komunikacja. 
6. Kultura symboliczna jako źródło badań religioznawczych. 
7. Egalitaryzm, status, hierarchia w świetle badań kultury symbolicznej. 
8. Formy symboliczne w kulturze łowców i zbieraczy Starego Świata. 
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9. Kultura symboliczna łowców i zbieraczy Australii: formy i interpretacje. 
9. Symbole w kulturze łowców i zbieraczy Ameryki Północnej.  
10. Formy symboliczne w kulturze społeczeństw zbieracko-łowieckich Ameryki Południowej. 

25. Wykład specjalizacyjny II: 
Rzymianie i barbarzyńcy 2. 
Szlak bursztynowy 
 

1. Szlak bursztynowy w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza 
2. Bursztyn w kulturze starożytnego Rzymu 
3. Rzym w I w. n.e. 
4. Z Rzymu do Aquilei i z Aqulei do Alp 
5. Raetia 
6. Noricum 
7. Pannonia 
8. Rzymski limes naddunajski 
9. Państwo Marboda 
10. Mapa etniczna Barbaricum w I w. po Chr. 
11. Lugiowie – kultura przeworska 
12. Kultura oksywska i kultura wielbarska 
13. Bałtowie i Półwysep Sambijski 
14. Szlak od Bałtyku po Morze Czarne 
15. Szlak od Morza Północnego do Bałtyku 

26. Metodyka prospekcji 
archeologicznej 

1. Prospekcja terenowa: poszukiwania powierzchniowe.  
2. Lokalizacja stanowisk i znalezisk metodami tradycyjnymi według instrukcji Archeologicznego Zdjęcia 
Polski: posługiwanie się mapami w skali 1:25 tys. i 1: 10 tys.  
3. Lokalizacja stanowiska oraz poszczególnych znalezisk za pomocą  
odbiorników GPS.  
4. Udział w nieinwazyjnych badaniach za pomocą metod geofizycznych.  
5. Udział w badaniach sondażowych stanowisk archeologicznych.  
6. Zwiedzanie stanowisk archeologicznych oraz placówek muzealnych znajdujących się w rejonie 
odbywania zajęć terenowych.

27. Seminarium magisterskie 1. Wybór tematu 
2. Opracowanie koncepcji pracy i jej planu 
3. Zebranie materiału, jego selekcja i analiza 
4. Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w pracy 
5. Ułożenie konspektu pracy 
6. Napisanie tekstu pracy i jego zredagowanie wraz z przygotowaniem materiału ilustracyjnego 
7. Krytyczne omówienie pracy, naniesienie poprawek, redakcja końcowa pracy. 

28. Wykład specjalizacyjny II: 
Ekspresja artystyczna ludności 
Europy Środkowej w późnej 
starożytności  
 

Treści programowe: 1. Wprowadzenie 2. Ekspresja artystyczna epoki brązu 3. Paradygmaty ekspresji 
artystycznej okresu halsztackiego 4. Styl lateński 5. Sako-scytyjski styl zwierzęcy 6. Urny twarzowe we 
wczesnej epoce żelaza w strefie bałtyckiej 7. Styl Barbarzyńców okresu wpływów rzymskich 8. Estetyka 
kultury wielbarskiej 9. Ekspresja plastyczna ludności bałtyjskiej 10. Styl okresu wędrówek ludów 11. 
Podsumowanie 

29. Wykład specjalizacyjny II: 
Archeologia historyczna XVII-XX 
w. 

1. Definicja archeologii historycznej 
2. Archeologia dzieciństwa 
3. Studia nad obrządkiem pogrzebowym 
4. Archeologia miejsc sakralnych 
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5. Archeologia osadnictwa 
6. Zjawiska magiczne i zagadnienie ofiar zakładzinowych 
7. Archeologia podwodna i badania wraków statków 
8. Archeologia przemysłowa/industrialna 
9. Konsumpcja tytoniu, produkcja fajczarska 
10. Archeologia miejsc straceń 
11. Archeologia górnictwa 
12. Archeologia ogrodów i miejsc rozrywki 
13. Archeologia pól bitewnych 

30. Konwersatorium 
specjalistyczne: Możliwości 
poznawcze analiz 
archeometrycznych i 
badańeksperymentalnych w 
studiach nad 
ceramikąpradziejowąi 
starożytną 

Bloki tematyczne 
1. Proces powstawania wyrobów ceramicznych: właściwości i pozyskiwanie surowców ceramicznych, 

receptura i tworzenie masy garncarskiej, domieszki, sposoby formowania, narzędzia, obiekty do 
wypalania 

2. Ceramika na przestrzeni wieków - forma, funkcja i typologia  
3. Archeoceramologiczne metody wykorzystywane w badaniach zagadnieńceramicznych 
4. Badania eksperymentalne - jak, po co, dlaczego? 
5. Własny projekt badawczy - pomysł, przygotowanie, realizacja. 

31. Konwersatorium 
specjalistyczne: Metoda 
traseologiczna w badaniach 
artefaktów - teoria i praktyka 

1. Traseologia, badania mikrośladów, czyli kilka istotnych definicji. 
 czym zajmuje się traseologia  
 na czym polega metoda określania funkcji narzędzi pradziejowych 
 terminologia  
 klasyfikacja vs. funkcja 

2. Z kart historii metody. 
 początki metody - ośrodek w Petersburgu (metoda małych powiększeń i statyczna koncepcja 

eksperymentów) 
 rozwój metody – ośrodki w Europie Zach. i USA (metoda dużych powiększeń) 
 nowe kierunki badań, sposoby zliczania śladów, systemy eksperckie  

3. Wyposażenie pracowni traseologa: mikroskopy i dodatkowa aparatura. 
 rodzaje mikroskopów  
 sposoby rejestrowania i przetwarzania wyników obserwacji  
 aparatura do czyszczenia artefaktów 
 praktyczna nauka obsługi mikroskopów 

4. Na co patrzymy - teoria powstawania śladów. 
 trybologia  
 rodzaje zniszczeń i śladów oraz geneza ich powstawania – ślady „kulturowe” i „naturalne” 
 formowanie stanowisk archeologicznych, jako istotny czynnik w badaniach mikrośladów  

5. Weryfikacja – ślepe testy. Ograniczenia metody. 
6. Biografia artefaktu. 

 ślady technologiczne: wykonanie przedmiotu 
 ślady opraw: oprawienie narzędzia 
 ślady użytkowania: etapy użycia i naprawiania narzędzia, przyczyny jego porzucenia  
 sposoby identyfikacji śladów 
 sposoby oznaczania funkcji 
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7. Rola badań etnograficznych i archeologii eksperymentalnej w oznaczaniu funkcji narzędzi. 
 modele śladów 
 dawne rzemiosła i czynności 
 rozwiązywanie problemów badawczych powstałych na etapie badań mikroskopowych 
 ograniczenia metody eksperymentalnej i czerpania ze źródeł etnograficznych  

8. Zajęcia praktyczne. 
 analiza mikrośladów na narzędziach eksperymentalnych i archeologicznych wykonanych z różnych 

surowców (kamienia, kości i poroża, ceramiki, metalu)  
9. Więcej niż mikroślady: identyfikacja pozostałości (residua: DNA, fitolity). 
10. Rola traseologii. Studia przypadku. 

32. Konwersatorium specjalistyczne 
- Medycyna starożytna 

1. Zagadnienia wstępne historii medycyny 
2. Medycyna chińska 
3. Medycyna indyjska 
4. Medycyna Mezopotamii 
5. Medycyna Egiptu 
6. Medycyna grecka 
7. Medycyna hellenistyczna 
8. Początki medycyny rzymskiej: geneza, kształcenie, specjalizacje 
9. Szpital rzymski, prywatne praktyki 
10. Okulistyka, laryngologia 
11. Chirurgia – możliwości starożytnego operatora, anestezjologia, stomatologia 
12. Ginekologia, położnictwo, utrzymanie higieny 
13. Farmacja, farmakologia rzymska 
14. Medycyna w Barbaricum 
15. Medycyna wczesnośredniowieczna 

33. Konwersatorium specjalistyczne 
- Wstęp do petroarcheologii 

1. Zajęcia wprowadzające, zarys historii petroarcheologii w Polsce na tle środkowoeuropejskim 
2. Zarys geologii regionalnej Polski 
3. Przegląd najważniejszych grup skał i minerałów 
4. Metody badań petrograficznych (I – metody podstawowe) 
5. Metody badań petrograficznych (II – metody geochemiczne i geofizyczne) 
6. Problemy badawcze petroarcheologii epoki kamienia 
7. Problemy badawcze petroarcheologii epoki brązu i żelaza 
8. Problemy badawcze petroarcheologii średniowiecza i czasów nowożytnych 
9. – 15. Prezentacje zagadnień w wybranych artykułach o tematyce petroarcheologicznej 

34. Seminarium magisterskie 1. Wybór tematu 
2. Opracowanie koncepcji pracy i jej planu 
3. Zebranie materiału, jego selekcja i analiza 
4. Dyskusja nad zagadnieniami poruszanymi w pracy 
5. Ułożenie konspektu pracy 
6. Napisanie tekstu pracy i jego zredagowanie wraz z przygotowaniem materiału ilustracyjnego 
7. Krytyczne omówienie pracy, naniesienie poprawek, redakcja końcowa pracy. 
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Załącznik nr 8 
 
Nazwa kierunku studiów: Astronomia 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim − 8 
 

lp. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1 Wstęp do algebry Język matematyki. Układy równań liniowych. Wektory i macierze. Zapis macierzowy układów równań. Wektory w 
trzech wymiarach. Iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy. Rzeczywiste przestrzenie wektorowe. Liniowa 
niezależność. Baza i wymiar. Przekształcenia liniowe. Macierze przekształceń. Działania na macierzach. Macierze 
nieosobliwe. Macierz odwrotna. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodami macierzowymi. Wzory 
Cramera. Liczby zespolone. Funkcje zespolone: pierwiastki zespolone, logarytm i potęga. Równania algebraiczne 
drugiego i trzeciego rzędu. Wartości własne i wektory własne. Diagonalizacja macierzy. Rzeczywiste i zespolone 
przestrzenie wektorowe z iloczynem skalarnym. Liniowe przekształcenia w przestrzeniach zespolonych. 
Przekształcenia hermitowskie i unitarne. Rozkład spektralny przekształceń hermitowskich. 

2 Analiza matematyczna 1 Zbiory liczbowe, liczby rzeczywiste, funkcje liczbowe, równania i nierówności liczbowe. Ciągi i szeregi 
nieskończone. Granica funkcji, funkcje ciągłej ich własności. Pochodne funkcji, szereg Taylora, ekstrema lokalne. 
Całka nieoznaczona i oznaczona, całki niewłaściwe, zastosowania całek. 

3 Analiza matematyczna 2 Geometria i topologia n-wymiarowych przestrzeni euklidesowych. Funkcje wielu zmiennych, funkcje o wartościach 
wektorowych. Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych, badanie ekstremów i ekstremów warunkowych. 
Geometria krzywych, krzywizna, torsja, równania Freneta. Całkowanie skalarnych funkcji wielu zmiennych, 
twierdzenie Fubiniego, zamiana zmiennych. Całki krzywoliniowe, powierzchniowe i objętościowe pól wektorowych. 
Twierdzenia Greena, Stokesa i Gaussa. Funkcje zmiennej zespolonej, pochodna zespolona, pojęcie funkcji 
analitycznej. Własności funkcji analitycznych, twierdzenie Cauchy’ego, wzór całkowy Cauchy’ego. Osobliwości i 
residua, twierdzenie o residuach i jego zastosowania. 

4 Analiza matematyczna 3 Równania różniczkowe zwyczajne: równania i układy równań liniowych, metoda szeregów potęgowych. Równania 
różniczkowe cząstkowe i szeregi Fouriera: równanie struny drgającej i przewodnictwa cieplnego. Szeregi Fouriera 
i przestrzenie Hilberta. Operatory różniczkowe na przestrzeniach funkcji. Zastosowania do analizy rozwiązań 
równań różniczkowych. Przekształcenie Fouriera i równania cząstkowe. Dystrybucje w matematyce i fizyce 
teoretycznej. 

5 Matematyka 1 Liczby rzeczywiste, zbiory liczbowe, funkcje elementarne, równania i nierówności. Funkcje i ich własności, granice, 
ciągłość, podstawowe twierdzenia. Pochodne funkcji, rozwinięcia funkcji w szeregi potęgowe, ekstrema, wykresy. 
Całki nieoznaczone i oznaczone, interpretacja geometryczna i zastosowanie całek. 

6 Matematyka 2 n-wymiarowe przestrzenie euklidesowe. Funkcje wielu zmiennych, funkcje o wartościach wektorowych. 
Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych, badanie ekstremów i ekstremów warunkowych. Geometria krzywych, 
równania Freneta. Całkowanie skalarnych funkcji wielu zmiennych, zamiana zmiennych. Całki krzywoliniowe, 
powierzchniowe i objętościowe pól wektorowych. Twierdzenia Greena, Stokesa i Gaussa. Funkcje zmiennej 
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zespolonej, pochodna zespolona, pojęcie funkcji analitycznej. Własności funkcji analitycznych, twierdzenie 
Cauchy’ego, wzór całkowy Cauchy’ego. Osobliwości i residua, twierdzenie o residuach i jego zastosowania. 

7 Matematyka 3 Równania różniczkowe zwyczajne i funkcje specjalne. Szeregi Fouriera i przestrzenie funkcji. Operatory 
różniczkowe na przestrzeniach funkcji. Równania różniczkowe cząstkowe, dystrybucje, szeregi Fouriera i 
transformata Fouriera. Przykłady zastosowań równań różniczkowych cząstkowych w fizyce: równania Laplace’a, 
Poissona, przewodnictwa cieplnego, falowe i Schroedingera. 

8 Pracownia komputerowa 
metod matematycznych 1 

Podstawowe komendy programu Wolfram Mathematica. Podstawowe rutyny umożliwiające przeprowadzenie 
rachunków z analizy matematycznej, obliczanie pochodnych, całek, zbadanie przebiegu zmienności funkcji, 
rozwinięcie funkcji w szereg. Podstawowe funkcje pozwalające obliczać granicę oraz badać przebiegu zbieżności 
szeregów. Podstawowe rutyny pozwalające przedstawiać wyniki w postaci audiowizualnej. Niezbędne elementy 
języka programowania Wolfram Mathematica. 

9 Pracownia komputerowa 
metod matematycznych 2 

Podstawowe komendy i funkcje programu Wolfram Mathematica. Rutyny umożliwiające rozwiązywanie i analizę 
równań różniczkowych oraz ich wizualizację, rozwiązywanie analitycznie i numerycznie równania falowego z 
zadanymi warunkami brzegowymi. Pakiet funkcji specjalnych programu Wolfram Mathematica. Pakiet poświęcony 
analizie Fourierowskiej.

10 Podstawy fizyki 1 Wielkości fizyczne i ich charakter; wielkości wektorowe i podstawowe operacje na wektorach; opis ruchu po 
prostej, na płaszczyźnie i w przestrzeni; zasady dynamiki i ich zastosowanie do analizy ruchu; inercjalne i 
nieinercjalne układy odniesienia; siły bezwładności; praca, energia kinetyczna i potencjalna, zasada zachowania 
energii mechanicznej i jej stosowanie; zasada zachowania pędu; zderzenia i ich analiza; dynamika bryły sztywnej; 
zasada zachowania momentu pędu i jej zastosowania; prawo grawitacji; prawa Keplera; ruch satelitów; pole 
grawitacyjne; ruch harmoniczny prosty; drgania tłumione i wymuszone, rezonans mechaniczny; składanie drgań; 
statyka i dynamika płynów; temperatura i ciepło; transport ciepła; gaz doskonały i jego model; przemiany 
gazowe; I i II zasada termodynamiki. 

11 Podstawy fizyki 2 Ładunki elektryczne a struktura materii, przewodniki i izolatory. Oddziaływania ładunków, prawo Coulomba. Pole 
elektryczne: natężenie pola, linie pola, strumień elektryczny. Prawo Gaussa i jego zastosowania. Wyznaczanie 
natężenia pola elektrycznego wytworzonego przez dyskretne i ciągłe rozkłady ładunków. Ładunek punktowy i 
dipol elektryczny w jednorodnym i niejednorodnym polu elektrycznym. Zachowawczość pola elektrostatycznego, 
energia potencjalna układu ładunków. Potencjał elektrostatyczny, związki pomiędzy potencjałem a natężeniem 
pola, obliczanie potencjału dla różnych rozkładów ładunku. Rozkład ładunków na przewodnikach, przewodnik w 
polu elektrycznym, metoda obrazów. Kondensatory, pojemność, energia pola elektrycznego. Dielektryk w polu 
elektrycznym, pole elektryczne w ośrodku dielektrycznym, indukcja elektryczna i polaryzacja ośrodka. Prąd 
elektryczny: model Drudego przewodnictwa metali, natężenie i gęstość prądu, opór i oporność przewodnika, 
prawo Ohma, obwody prądu stałego, reguły Kirchhoffa i ich zastosowania, przemiany energetyczne w obwodach. 
Pole magnetyczne: indukcja magnetyczna, linie pola, strumień magnetyczny, prawo Gaussa dla magnetyzmu. Siła 
Lorentza, siła magnetyczna działająca na przewodnik z prądem, dipol magnetyczny w jednorodnym i 
niejednorodnym polu magnetycznym. Efekt Halla. Źródła pola magnetycznego: prawa Biota-Savarta i Ampera i 
ich zastosowania. Pole magnetyczne w ośrodku, natężenie pola magnetycznego i magnetyzacja ośrodka, 
materiały magnetyczne: para-, dia- i ferromagnetyki. Indukcja elektromagnetyczna, prawo Faradaya i jego 
zastosowania, indukowane pole elektryczne. Indukcyjność i samoindukcja, cewka indukcyjna, energia pola 
magnetycznego. Obwody prądu zmiennego: reaktancje elementów obwodu i moc na nich wydzielana, rezonans w 
obwodzie RLC, dobroć obwodu. Równania Maxwella w postaci całkowej i różniczkowej. 

12 Podstawy fizyki 3 Fale rozchodzące się na strunie i na sprężynie, fale podłużne w prętach, fale dźwiękowe w gazie, fale na 
powierzchni wody, fale elektromagnetyczne. Matematyczny opis i analiza fali w jednym wymiarze: funkcja falowa, 
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klasyczne równanie falowe i jego rozwiązania, zasada superpozycji, fala biegnąca i stojąca, dudnienia, zjawisko 
Dopplera, dyspersja, prędkość fazowa, prędkość grupowa. Częstość własne i drgania własne: przykłady układów o 
jednym, dwóch i nieskończonej liczbie stopni swobody, rezonatory. Wnioski z równań Maxwella dla 
elektromagnetycznej fali płaskiej: polaryzacja, energia i ciśnienie fali elektromagnetycznej, widmo 
elektromagnetyczne. Optyka geometryczna. Zasada Huygensa, zasada Fermata, polaryzacja światła. 
Interferencja fal od dwóch źródeł punktowych, rzeczywistych i pozornych, interferencja w cienkich warstwach, 
interferometry. Dyfrakcja w przybliżeniu Fraunhofera, siatka dyfrakcyjna. Analiza interferencji i dyfrakcji za 
pomocą diagramów wskazowych; zastosowanie liczb zespolonych i transformaty Fouriera. 

13 Podstawy fizyki 4 Podstawy teorii względności. Fotony, elektrony i atomy – absorpcja i emisja fotonów, widma, model atomu Bohra. 
Falowa natura cząstek – fale de Broglie’a, dyfrakcja elektronów, funkcje falowe i równanie Schrödingera. Cząstka 
w pudle potencjału, tunelowanie. Atom wieloelektronowy, spin elektronu, efekt Zeemana. Struktura ciał stałych, 
wiązania, swobodne elektrony, półprzewodniki. Własności jąder atomowych – promieniotwórczość, reakcje 
jądrowe, rozszczepienie i synteza jąder atomowych. Cząstki elementarne i fundamentalne (leptony, kwarki). 
Przyspieszacze i detektory. 

14 Mechanika Kinematyka ruchu postępowego i obrotowego. Dynamika punktu materialnego. Ruch postępowy i obrotowy bryły 
sztywnej. Energia, pęd i moment pędu – zasady zachowania, Siły sprężystości i tarcia. Ciążenie powszechne. 
Ruch w polu sił centralnych. Ruch w nieinercyjnych układach odniesieniach. Ruch drgający. Ciecze i ciała stałe. 
Mechanika cieczy i gazów. Podstawy szczególnej teorii względności. 

15 Termodynamika Podstawowe pojęcia termodynamiczne. Pierwsza zasada termodynamiki, ciepło molowe gazów, procesy 
izoparametryczne. Równanie gazu doskonałego i rzeczywistego (równanie van der Waalaa), parametry krytyczne i 
skraplanie gazów. Cykl Carnota, sprawność silnika cieplnego, sformułowanie drugiej zasady termodynamiki. 
Bezwzględna skala temperatur. Ciepło zredukowane, entropia, związek entropii z prawdopodobieństwem 
termodynamicznym. Potencjały termodynamiczne. Przemiany fazowe. Reguła faz Gibbsa. Kinetyczna teoria 
gazów, prawdopodobieństwo termodynamiczne. Zespoły statystyczne: mikrokanoniczny, kanoniczny, wielki 
kanoniczny. Ruchy Browna. Statystyka Maxwella-Boltzmanna – przestrzeń fazowa, gęstość stanów, rozkład 
Boltzmanna. Rozkład Maxwella (szybkość średnia, prędkość najbardziej prawdopodobna, prędkość średnia 
kwadratowa), doświadczenie Sterna. Zasada ekwipartycji energii. Zjawiska transportu w gazach rozrzedzonych: 
dyfuzja i przewodnictwo cieplne. Siły spójności, napięcie powierzchniowe, włoskowatość. 

16 Elektryczność i magnetyzm Elektrostatyka: ładunek elektryczny, prawo Coulomba, pole elektryczne, potencjał elektryczny, prawo Gaussa, 
pola kondensatory i pojemność, dielektryki w polu elektrycznym, energia pola elektrycznego. Prądy elektryczne: 
natężenie prądu i gęstość prądu, prawo zachowania ładunku, prawo Ohma, oporność właściwa materiałów i opór 
elektryczny, przewodnictwo elektryczne w metalach, elektrolitach i gazach, siła elektromotoryczna, obwody prądu 
stałego, prawa Kirchhoffa. Pole magnetyczne: indukcja magnetyczna, strumień pola magnetycznego, siła 
Lorentza, efekt Halla, siła elektrodynamiczna, źródła pola magnetycznego, prawo Ampera, prawo Biota–Savarta. 
Indukcja elektromagnetyczna: prawo Faradaya, reguła Lenza, prądy wirowe, generator prądu zmiennego, 
indukcja wzajemna i samoindukcja, transformator, energia pola magnetycznego. Równania Maxwella: 
uniwersalne prawo indukcji, prąd przesunięcia, fale elektromagnetyczne i transport energii, doświadczenie Hertza. 
Obwody prądu zmiennego: drgania wymuszone i rezonans w obwodach RLC, obwody prądu zmiennego, moc i 
energia w obwodach prądu zmiennego. Pola elektryczne i magnetyczne w ośrodkach materialnych: polaryzacja 
dielektryka, podatność elektryczna, piezoelektryczność i elektrostrykcja, ferroelektryki; magnetyzacja, podatność 
magnetyczna, paramagnetyzm, diamagnetyzm, ferromagnetyzm. 
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17 Fale Fale mechaniczne: typy fal mechanicznych, matematyczny opis fali mechanicznej, prędkość, energia, 
interferencja, rezonans, dudnienia, fale stojące, fala na granicy dwóch ośrodków, efekt Dopplera, fala 
uderzeniowa 
Fale elektromagnetyczne: natura światła, matematyczny opis fali elektromagnetycznej, prędkość, energia, 
widmo, odbicie i załamanie, interferencja, dyfrakcja, dyspersja, polaryzacja, zasada Huygensa–Fresnela, efekt 
Dopplera, optyka geometryczna, podstawowe przyrządy optyczne, kryształy dwójłomne, holografia. 

18 Fizyka atomu, jądra i 
cząstek elementarnych 

Fizyka atomu: atomowa struktura materii; nieklasyczne zjawiska i koncepcja fotonu; widma atomowe; modele 
atomu, model atomu Rutherforda-Bohra; atom wodoru w mechanice kwantowej – fale de Broglie’a, równanie 
Schrödingera; spin elektronu, subtelna struktura energetyczna atomu; atomy wieloelektronowe; atom w polu 
magnetycznym; promieniowanie rentgenowskie; lasery. Fizyka jądra atomowego: właściwości jąder atomowych; 
modele jądra atomowego; spontaniczne przemiany jądrowe; oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią; 
reakcje jądrowe; rozszczepienie jąder i energetyka jądrowa; synteza jąder i energetyka termojądrowa 
(plazmowa); wybrane metody jądrowe fizyki fazy skondensowanej. Cząstki elementarne i fundamentalne: 
klasyfikacja cząstek i oddziaływań między nimi. 

19 Fizyka kwantowa Podstawowe cechy fizyki klasycznej – ciągłość, kauzalność, zasada analizy. Zjawiska łamiące zasady klasycznego 
opisu świata. Modele kwantowe – próg potencjału, bariera potencjału (tunelowanie cząstki), studnia potencjału, 
oscylator harmoniczny, model Bohra, atom wodoru (według równania Schroedingera), kwantowy moment pędu, 
spin cząstek, efekty Zeemana i Starka. Zespół kanoniczny i promieniowanie ciała doskonale czarnego. Atomy 
wieloelektronowe – układ okresowy pierwiastków. 

20 Statystyka matematyczna Przestrzeń zdarzeń elementarnych. Różne definicje prawdopodobieństwa. Własności prawdopodobieństwa. 
Prawdopodobieństwo warunkowe, całkowite i wzór Bayesa. Dystrybuanta i jej własności. Typy zmiennych 
losowych, najważniejsze skokowe i ciągłe rozkłady prawdopodobieństwa. Charakterystyki liczbowe zmiennych 
losowych. Dwuwymiarowa zmienna losowa, rozkłady brzegowe, niezależność zmiennych losowych. Momenty 
dwuwymiarowych zmiennych losowych i ich własności. Funkcje jedno- i dwuwymiarowych zmiennych losowych. 
Warunkowy rozkład prawdopodobieństwa. Momenty warunkowych zmiennych losowych. Linie regresji I i II 
rodzaju. Związek stosunku korelacyjnego i współczynnika korelacji. Interpretacja współczynnika korelacji za 
pomocą prostych regresji. Rodzaje zbieżności zmiennych losowych. Prawa Wielkich Liczb. Nierówność Czebyszewa 
i przykłady zastosowań. Funkcje charakterystyczne, definicja, własności, podstawowe twierdzenia. Twierdzenia 
graniczne i przykłady zastosowań. Dystrybuanta empiryczna. Definicja i własności. Twierdzenie Kołmogorowa. 
Twierdzenie Fishera i jego konsekwencje. Estymacja punktowa i przedziałowa. Przedziały ufności dla wartości 
oczekiwanej i wariancji dla jednej i dwóch prób. Metoda największej wiarogodności. Testowanie hipotez 
statystycznych. Rodzaje hipotez, błędy I i II rodzaju i ich wpływ na sformułowanie hipotez statystycznych i 
konstrukcję zbioru krytycznego. Testy zgodności, niezależności i jednorodności. Testy istotności współczynników 
regresji. Sprawdzanie adekwatności modelu regresyjnego. Testowanie wartości oczekiwanej i wariancji dla jednej 
i dwóch prób. 

21 Metody numeryczne Teoria błędów pomiarowych. Dokładność w obliczeniach numerycznych. Metoda najmniejszych kwadratów: 
regresja nieliniowa sprowadzalna oraz niesprowadzalna do przypadku liniowego. Algorytmy rozwiązywania układu 
równań liniowych. Interpolacja Newtona, Bessela, Sterlinga, interpolacja odwrotna oraz interpolacja funkcjami 
sklejanymi. Algorytm interpolacyjny oparty na ilorazach różnicowych. Problem szacowania błędów interpolacji. 
Różniczkowanie numeryczne. Poszukiwanie pochodnej funkcji zadanej wzorem oraz tablicą wartości. Algorytm 
Richardsona. Szacowanie błędów. Całkowanie numeryczne wzorami Newtona-Cottesa, Gaussa, metodą 
Romberga, metodą adaptacyjną. Szacowanie błędów. Równania różniczkowe zwyczajne z warunkami 
początkowymi, metoda Eulera, zastosowanie wzoru Taylora, metoda Rungego-Kutty rzędu IV, metoda 
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adaptacyjna Rungego-Kutty-Fehlberga, metody wielokrokowe. Równania różniczkowe zwyczajne sztywne. 
Zagadnienie brzegowe: metoda strzałów, metoda różnic skończonych. Numeryczne rozwiązywanie układów 
równań różniczkowych zwyczajnych. Rozwiązywanie numeryczne równań całkowych Fredholma rzędu I i II 
metodą sum skończonych. Równania różniczkowe cząstkowe, metoda siatek dla wybranych typów równań 
eliptycznych, hiperbolicznych i parabolicznych. Metody lokalizacji miejsc zerowych i ekstremów funkcji. Metody 
iteracyjne, metody siecznych, stycznych i kombinowana. Rozwiązywanie układów równań nieliniowych metodą 
iteracyjną. 

22 Metody matematyczne w 
astronomii 

Poszukiwanie obserwacji odstających dla danych o rozkładzie normalnym. Transformacje danych do rozkładu 
normalnego. Generowanie liczb pseudolosowych metodami Monte Carlo – metoda kwantylowa, metoda 
reprezentacji rozkładów, błędy i przedziały ufności. Generowanie liczb metodą bootstrap – szacowanie błędu, 
przedziały ufności oparte na normalności i percentylach, przedziały ufności studentyzowane, testy permutacyjne. 
Analiza regresyjna wielowymiarowa dla modeli liniowych – algorytmy doboru zmiennych do modelu, analiza 
wariancji, analiza błędów. Procesy stochastyczne – stacjonarność, ergodyczność, podstawowe typy procesów: 
gaussowskie, poissonowskie, Markowa. Szeregi czasowe – metody eliminacji trendu i sezonowości, metody 
poszukiwania okresowości: analiza korelacyjna i spektralna. Łańcuchy Markowa – generowanie łańcuchów 
algorytmem Metropolis-Hastings. 

23 Podstawy astronomii 1 Kształt i rozmiary Ziemi, horyzont, współrzędne geograficzne. Sfera niebieska – wpływ szerokości geograficznej, 
współrzędne sferyczne, układ współrzędnych horyzontalnych, południk astronomiczny, gnomon, układ 
współrzędnych równikowych godzinnych, zegar słoneczny, warunki widoczności danej gwiazdy na sferze 
niebieskiej, rotacja Ziemi, pozorny ruch dobowy ciał niebieskich: wschody i zachody, kulminacje; refrakcja 
atmosferyczna. Gwiazdozbiory: pochodzenie nazw, obowiązujący podział sfery niebieskiej, granice; gwiazdy – 
reguły związane z nazewnictwem; układ współrzędnych równikowych równonocnych, układ współrzędnych 
ekliptycznych, atlasy i katalogi gwiazd, precesja, wielkości gwiazdowe, prawo Pogsona. Pozorny roczny ruch 
Słońca, ekliptyka, punkty kardynalne, prawa Keplera, dni i noce, pory roku, nasłonecznienie; fazy Księżyca, 
zaćmienia Słońca i Księżyca, pozorny ruch planet na sferze niebieskiej: elongacje, koniunkcje, opozycje; 
paralaksa geocentryczna, układ geocentryczny, układ heliocentryczny. Czas gwiazdowy, czas słoneczny, czas 
średni słoneczny, analemma, strefy czasowe, kalendarz juliański, kalendarz gregoriański, lata przestępne, 
przykłady innych kalendarzy. Historyczne oszacowania odległości do Słońca i Księżyca, paralaksa geocentryczna, 
paralaksa heliocentryczna, jasność absolutna gwiazdy, wzór na moduł odległości. Klasyfikacja fal 
elektromagnetycznych, ziemska atmosfera, widmo ciągłe gwiazd, ciało doskonale czarne –rozkład Plancka, 
temperatura efektywna, systemy fotometryczne, wskaźniki barwy, ekstynkcja międzygwiazdowa. Widmo liniowe 
gwiazd, typy widmowe, klasy jasności, diagram Hertzsprunga–Russella, paralaksa spektralna, rozmiary gwiazd. 
Masy gwiazd, układy wizualnie podwójne, układy spektroskopowo podwójne, układy zaćmieniowe, zależność 
masa–jasność. 

24 Podstawy astronomii 2 Podstawowe równania budowy wewnętrznej gwiazd. Budowa i zjawiska aktywne na Słońcu. Źródła energii gwiazd 
–potencjalna energia grawitacyjna, reakcje jądrowe. Transport energii z wnętrza gwiazd – transport promienisty, 
transport konwektywny. Budowa gwiazd ciągu głównego: małomasywnych i masywnych. Konstrukcja modeli 
gwiazd. Ewolucja gwiazd małomasywnych i masywnych, ewolucja po ciągu głównym, mgławice planetarne, 
supernowe. Końcowe etapy ewolucji gwiazd: białe karły, gwiazdy neutronowe, czarne dziury. Ewolucja gwiazd w 
układach podwójnych. Gwiazdy zmienne. Gromady gwiazd: kuliste i otwarte. Wykresy HR dla gromad. 
Podstawowe informacje o Układzie Słonecznym. Droga Mleczna: kształt i rozmiary, populacje gwiazdowe, 
różniczkowa rotacja Galaktyki, struktura spiralna. Lokalna Grupa Galaktyk, galaktyki spokojne i aktywne. 
Klasyfikacja, rozkład masy i jasności w galaktykach normalnych, galaktyki aktywne, modele AGN – Gromady 
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galaktyk. Struktura Wszechświata, elementy kosmologii. Wielki Wybuch. Powstawanie pierwiastków we 
Wszechświecie: pierwotna nukleosynteza, powstawanie cięższych pierwiastków. 

25 Pracownia astronomiczna Analiza i interpretacja danych astronomicznych zgromadzonych za pomocą różnych współczesnych instrumentów 
obserwacyjnych oraz dedykowanego oprogramowania. Dane obserwacyjne dotyczą m.in. ciał Układu Słonecznego 
(Słońce, planety, księżyce) oraz obiektów astrofizycznych. Analiza błędów i niepewności towarzyszących 
pomiarom astronomicznym oraz ich wpływu na wyniki końcowe i wnioski. Przedstawianie przeprowadzonej 
analizy, otrzymanych wyników i wniosków w formie pisemnej. Interpretacja otrzymanych wyników obserwacji 
astronomicznych i porównanie ich z wynikami opublikowanymi w literaturze naukowej. 

26 Ćwiczenia obserwacyjne 1 Sfera niebieska, gwiazdozbiory, współrzędne sferyczne, układ horyzontalny, godzinny, równikowy, ekliptyczny. 
Ruch dobowy i roczny Ziemi. Gnomon, obrotowa mapa nieba. Budowa i działanie teleskopu. Zanieczyszczenie 
światłem. 

27 Ćwiczenia obserwacyjne 2 Sfera niebieska, układy współrzędnych sferycznych. Podstawowe instrumenty i metody obserwacyjne. Metody 
planowania obserwacji. Podstawowe metody analizy obserwacji astronomicznych. 

28 Astrofizyka obserwacyjna 1 Nośniki informacji we Wszechświecie. Promieniowanie elektromagnetyczne, pole promieniowania, ciało doskonale 
czarne, makroskopowy i statystyczny opis gazu, podstawowe koncepcje spektroskopii atomowej, wzbudzenie i 
jonizacja gazu. Elementy fizyki atmosfer: współczynnik absorpcji, powstawanie linii. Wpływ atmosfery na 
obserwacje astronomiczne. Instrumenty astronomiczne: konstrukcje teleskopów optycznych, wady optyczne 
teleskopów, Teleskop Kosmiczny, radioteleskopy, teleskopy do obserwacji promieni rentgenowskich i gamma. 
Specyfika obserwacji w podczerwieni i ultrafiolecie. Detektory: klisza, fotopowielacz, kamera CCD. 

29 Astrofizyka obserwacyjna 2 Transformata Fouriera, splot, analiza szeregów czasowych, periodogramy, sieci obserwacyjne. Radioastronomia. 
Interferometria: natężeniowa, Michelsona i plamkowa. Spektroskopia i spektrografy, elementy dyspersyjne. 
Klasyfikacja widmowa gwiazd. Wyznaczanie temperatur efektywnych, średnic kątowych, prędkości rotacji, 
prędkości radialnych gwiazd; układy podwójne. Wyznaczanie mas i promieni gwiazd. Polarymetria. 

30 Budowa i ewolucja gwiazd  Historia poszukiwania odpowiedzi na pytanie: dlaczego Słońce świeci? Obserwowane własności gwiazd. Opis 
Eulera i Lagrange’a. Równowaga hydrostatyczna. Podstawowe skale czasowe. Twierdzenie o wiriale. Podstawowe 
równania budowy wewnętrznej gwiazd, warunki brzegowe. Całkowanie numeryczne. Gwiazdy ciągu głównego 
wieku zero. Statystyki Maxwella-Boltzmana, Bosego-Einsteina, Fermiego-Diraca. Równania stanu. Rozkład 
Maxwella, rozkład Plancka, rozkład Fermiego-Diraca. Gaz doskonały, gaz zdegenerowany, gaz zdominowany przez 
ciśnienie promieniowania. Lokalna równowaga termodynamiczna. Podstawowe źródła nieprzezroczystości materii 
gwiazdowej, tablice OPAL, OP i Los Alamos. Reakcje jądrowe we wnętrzach gwiazd. Energia wiązania. Efekt 
tunelowy. Prawdopodobieństwo zajścia reakcji, pik Gamowa, tempa reakcji jądrowych i wydajność energetyczna. 
„Palenie” wodoru: cykl p-p (I, II, III) i CNO. „Palenie” helu: reakcje 3α. Synteza jąder cięższych. 
Fotodezintegracja. Transport energii. Promieniowanie, przewodnictwo. Przybliżenie dyfuzyjne. Konwekcja. 
Kryterium Schwarzschilda i Ledoux. Teoria drogi mieszania. Obszary niestabilności konwekcyjnej w gwiazdach. 
Proste modele gwiazdowe. Budowa gwiazd ciągu głównego wieku zero. Modele politropowe: równanie Lane’a-
Emdena. Relacje homologiczne. Zależność masa-jasność. Ewolucja przed ciągiem głównym: warunek 
niestabilności Jeanse’a, minimalna masa gwiazdy. Ewolucja na i po ciągu głównym. Ewolucja gwiazd górnej części 
ciągu głównego: granica Schönberga-Chandrasekhara, przerwa Hertzsprunga. Ewolucja gwiazd dolnej części 
ciągu głównego: błysk helowy. Ewolucja na gałęzi czerwonych olbrzymów i nadolbrzymów. Asymptotyczna gałąź 
czerwonych olbrzymów. Pulsy termiczne. Ostatnie etapy ewolucji gwiazd. Białe karły: zależność masa-promień, 
granica Chandrasekhara, ciąg i czas chłodzenia. Gorące podkarły typu B. Gwiazdy neutronowe, neutronizacja 
materii, granica Tolmana-Oppenheimera-Volkoffa. Równanie równowagi hydrostatycznej w OTW. Czarne dziury, 
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promień Schwarzschilda. Testowanie teorii budowy wnętrz gwiazdowych i ewolucji: neutrina, gromady 
gwiazdowe, oscylacje gwiazdowe. 

31 Astrofizyka układów 
planetarnych 

Układy Słoneczny i inne układy planetarne: definicja planety, składniki i granice układu planetarnego, techniki 
wyznaczania parametrów obiektów planetarnych. Energia i jej przenoszenie: procesy przenoszące energię, 
równowaga energetyczna i temperatura, efekt cieplarniany. Dynamika układu planetarnego: prawa Keplera i 
Newtona, zagadnienie dwóch ciał, orbity ciał planetarnych, siły pływowe. Budowa wewnętrzna obiektów Układu 
Słonecznego: modele wnętrz ciał planetarnych, rodzaje materii budującej ciała planetarne, źródła i utrata ciepła 
wewnętrznego, podstawy sejsmologii. Powierzchnie obiektów Układu Słonecznego: minerały i skały, procesy 
endogeniczne i egzogeniczne kształtujące powierzchnie ciał planetarnych. Atmosfery obiektów Układu 
Słonecznego: podstawowe charakterystyki i dynamika atmosfery, powstawanie i utrata atmosfer. Plazma i pola 
magnetyczne w Układzie Słonecznym: wiatr słoneczny i heliosfera, oddziaływanie wiatru słonecznego z ciałami 
planetarnymi, magnetosfery. Małe ciała Układu Słonecznego, pierścienie, pył międzyplanetarny: klasyfikacje, 
charakterystyki, powstawanie i ewolucja. Pozasłoneczne układy planetarne i bioastronomia: metody wykrywania 
egzoplanet, charakterystyki znanych pozasłonecznych układów planetarnych i egzoplanet, układy planetarne jako 
miejsce występowania życia. Powstawanie układów planetarnych: teorie, modele i obserwacje powstawania i 
wczesnych faz ewolucji układów planetarnych. 

32 Wstęp do fizyki Słońca Słońce jako gwiazda. Ewolucja Słońca. Budowa wewnętrzna Słońca, rozkład parametrów fizycznych i składu 
chemicznego plazmy słonecznej. Procesy generacji energii we wnętrzu Słońca (cykle termojądrowe, neutrina 
słoneczne, zmiany mocy promieniowania w różnych skalach czasowych i przedziałach widma, stała słoneczna). 
Makroskopowe ruchy materii we wnętrzu Słońca (strefa konwektywna, rotacja różnicowa, przepływ południkowy, 
aktywne długości). Plamy słoneczne (fenomenologia, budowa, prawa opisujące, mapy synoptyczne, klasyfikacje 
grup plam). Konwekcja w różnych skalach przestrzennych. Oddziaływanie pole magnetyczne-plazma: podstawy 
magnetohydrodynamiki zjawisk słonecznych. Dynamo słoneczne. Budowa chromosfery słonecznej, semi-
empiryczne modele atmosfery. Drobnoskalowe struktury magnetyczne: spikule, fibryle, dywan magnetyczny. 
Protuberancje słoneczne: budowa, ewolucja, podział, mechanizmy fizyczne. Rozbłyski słoneczne: przebieg, 
klasyfikacja, energetyka, modele, modelowanie numeryczne, wyniki obserwacji satelitarnych. Koronalne wyrzuty 
materii: własności, związki z rozbłyskami i erupcjami protuberancji, wpływ na stan przestrzeni międzyplanetarnej. 
Wiatr słoneczny: mechanizm generacji, własności, oddziaływanie z magnetosferami i jonosferami planet. Związki 
Ziemia-Słońce, bilans energetyczny Ziemi, związki klimatu z aktywnością Słońca. Podstawowe naziemne 
instrumenty obserwacyjne heliofizyki. Najważniejsze heliofizyczne eksperymenty satelitarne. 

33 Teoria atmosfer 
gwiazdowych 

Opis makroskopowy pola promieniowania. Równanie przepływu promieniowania. Koncepcja lokalnej równowagi 
termodynamicznej (LTE). Równanie stanu. Przybliżenie dyfuzyjne przepływu promieniowania. Empiryczny model 
atmosfery Słońca. Ciśnienie promieniowania. Konwekcja. Pełny układ równań opisujących strukturę atmosfery 
płasko-równoległej i sferycznie-symetrycznej. Atmosfera szara w równowadze promienistej. Modele atomów. 
Mechanizmy poszerzenia współczynnika absorpcji. Modele prostych molekuł. Modelowanie widma promieniowania 
gwiazd. 

34 Wstęp do systemów 
operacyjnych 

Ogólne informacje o systemach operacyjnych, zalety systemu linux. Struktura systemu plików i katalogów, 
operacje na plikach i katalogach. Potoki, strumienie, aliasy, montowanie urządzeń. Przegląd najważniejszych 
programów użytkowych: pakiety biurowe, przeglądarki internetowe, przeglądarki plików. Zarządzanie prawami 
własności i dostępu. Edytor tekstu Vi. Edytor strumieniowy Sed. Archiwizacja i kompresja plików. Zarządzanie 
procesami. Uzyskiwanie informacji o systemie, podstawowe polecenia administracyjne. Przydatne programy. 
Nauka instalacji pakietów. Powłoki, zmienne środowiskowe. Podstawowe protokoły internetowe. Tworzenie 
skryptów. Podstawy AWK. Program gnuplot. 
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35 Algorytmy i 
programowanie 

Historia maszyn cyfrowych. Algorytm jako opis metody rozwiązania zadania obliczeniowego. Metody tworzenia i 
zapisu algorytmów. Pozycyjne systemy liczbowe. Metody przygotowania, uruchamiania i testowania kodów. 
Podstawowe reguły semantyki oraz składni języka Fortran 95/2003. Biblioteki wewnętrzne i zewnętrzne (w tym 
graficzne). 

36 Laboratorium 
programowania 

Rozwiazywanie zagadnień astrofizycznych przy użyciu odpowiednich algorytmów. Przygotowanie, uruchamianie i 
testowanie kodów. 

37 Seminarium licencjackie 
1/2 

Prezentacja i dyskusja zagadnień związanych z tematami realizowanych prac licencjackich. Prezentacja na temat 
„Najciekawsze odkrycie w astronomii”. Prezentacja typu „Astronews”. Problematyka właściwego korzystania ze 
źródeł, krytycznej analizy treści, sposobów i technik prezentacji zagadnień, przekazu ze zrozumieniem, rzeczowej 
argumentacji, poprawności wnioskowania oraz prowadzenia dyskusji naukowej. 

38 Wakacyjna praktyka 
obserwacyjna 

Blok astrofizyczny: Planowanie obserwacji. Obserwacje CCD gromad otwartych i kulistych. Kalibracja i redukcja 
danych (fotometria aperturowa i profilowa oraz pośrednia metoda odejmowania obrazów). Wprowadzenie do 
IRAF-a i DAOPHOT-a. Transformacja jasności do systemu standardowego. Sporządzanie i interpretacja wykresów 
kolor-jasność oraz wykresu dwuwskaźnikowego gromad gwiazd. Poszukiwanie gwiazd zmiennych: analiza 
krzywych blasku, inne metody poszukiwania gwiazd zmiennych (metoda odejmowania obrazów). Wprowadzenie 
do fotometrii podczerwonej. Analiza fourierowska uzyskanych krzywych blasku. Kalibracja i redukcja 
spektroskopowych obserwacji archiwalnych wybranych gwiazd (bias, dark, flatfield) programem IRAF. 
Wyznaczanie prędkości radialnych analizowanych gwiazd metodą korelacji krzyżowej programem IRAF. 
Zagadnienia dotyczące budowy i ewolucji gwiazd. Wstęp do asterosejsmologii. Southern African Large Telescope 
(SALT): udział Polski w projekcie SALT, przygotowanie aplikacji o czas obserwacyjny. Astrofotografia. 
Wyznaczanie refrakcji atmosferycznej (warsztat).  
Blok heliofizyczny: Zapoznanie z podstawowymi instrumentami obserwacyjnymi – budowa, działanie, zasada 
obsługi i bezpieczeństwo obserwatorów. Wstęp do fizyki Słońca, zjawiska aktywne na Słońcu. Proste patrolowe 
obserwacje heliofizyczne przy użyciu teleskopu horyzontalnego, filtrogramy protuberancji i rozbłysków. 
Obserwacje filtrogramowe protuberancji i obszarów aktywnych prowadzone Dużym Koronografem. Obserwacje 
zjawisk aktywnych (erupcje protuberancji, rozbłyski) spektrografem obrazującym MSDP. Udział w bieżących 
programach obserwacyjnych. Metody opracowania obserwacji heliofizycznych – redukcja samodzielnie 
wykonanych obserwacji. Samodzielna praca na zredukowanych obrazach i widmach. Wyznaczanie podstawowych 
parametrów plazmy koronalnej z obserwacji rentgenowskich – praca na danych satelitarnych. Satelitarne 
obserwacje źródeł promieniowania rentgenowskiego przy użyciu apertur kodowanych. Ćwiczenia dotyczące 
rekonstrukcji obrazów rentgenowskich Mgławicy Krab i rozbłysków słonecznych, fotometrii i analizy zmian położeń 
źródeł w funkcji czasu oraz energii. Analiza widm promieniowania rentgenowskiego przy użyciu pakietu OSPEX – 
bez i z rozdzielczością przestrzenną na przykładzie obserwacji RHESSI i FERMI. Obserwacja Słońca w zakresie 
EUV i SXR. Wpływ ewolucji Słońca na Ziemię. Analiza danych z instrumentu AIA na satelicie SDO – wyznaczenie 
parametrów geometrycznych i kinematycznych zjawisk aktywnych obserwowanych w zakresie EUV. 

39 Elementy mechaniki 
teoretycznej i STW 

Wprowadzenie do podstawowych pojęć fizyki teoretycznej: czasoprzestrzeń, absolutność i względność czasu i 
przestrzeni, równoważność układów inercjalnych. Geometria czasoprzestrzeni Galileusza. Teoretyczne podstawy 
mechaniki Newtona. Twierdzenie Koeniga. Praca i droga. Siły potencjalne. Prawa zachowania. Całkowanie 
układów jednowymiarowych. Oscylator harmoniczny tłumiony. Zagadnie ruchu w polu sił centralnych. Prawa 
Keplera. Wprowadzenie do układów z więzami i mechanika Lagrange’a. Pojęcie symetrii i jej związku z 
zachowanymi wielkościami. Hamiltonian i równania Hamiltona. Eksperyment Michelsona-Morleya. Wprowadzenie 
do szczególnej teorii względności i czasoprzestrzeni Minkowskiego. Transformacje Lorentza. Kontrakcja 
Fitzgeralda-Lorentza, dylatacja czasu.   
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40 Prezentacja wyników 
naukowych 

Formatowanie i zapisywanie wykresów w różnych formatach, np. ps (gnuplot). Tworzenie artykułów 
zawierających tekst oraz grafikę (LaTeX). Formatowanie i zapisywanie artykułów w postaci zbiorów pdf, ps. 
(LaTeX). 

41 Bazy danych 
astronomicznych 

Zapoznanie z różnymi rodzajami astronomicznych baz danych. Korzystanie z danych zawartych w 
astronomicznych bazach danych. Praca z danymi pochodzącymi z astronomicznych baz danych. 

42 Wprowadzenie do 
programowania w IDL 

Przedstawienie podstawowych cech języka IDL oraz platformy SSW przeznaczonych do zastosowań naukowych. 
Praktyczne ćwiczenia z programowania oraz optymalizacji kodu. Zapoznanie z nowoczesnymi i efektywnymi 
metodami programowania w języku interpretowanym. Tworzenie oprogramowania dedykowanego do konkretnych 
zagadnień z astronomii oraz wizualizacji wyników obliczeń/symulacji.  

43 Wprowadzenie do 
programowania w Pythonie 

Zaznajomienie z istniejącymi modułami języka Python ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi dedykowanych 
do zastosowań naukowych. Uzyskanie podstawowej wiedzy na temat optymalizacji kodu oraz obowiązujących 
standardów języka Python. 

44 Tworzenie stron 
internetowych 

HTML (hipertekstowy język znaczników). CSS (kaskadowe arkusze stylów). Podstawy skryptowego języka 
programowania Javascript. 

45 Historia astronomii Do czego ludziom potrzebna jest astronomia? Astronomia prehistoryczna. Astronomia hellenistyczna I: inspiracje, 
model geocentryczny. Astronomia hellenistyczna II: najważniejsze osiągnięcia, instrumenty obserwacyjne. 
Astronomia hellenistyczna III: „Almagest”, pokłosie. Przewrót kopernikański: „De revolutionibus”. Godni 
kontynuatorzy: Brahe, Kepler, Galileusz. „Philosophiae naturalis principia mathematica”, sukcesy mechaniki 
nieba. Reforma uniwersytetów, towarzystwa naukowe, obserwatoria astronomiczne. Astronomia gwiazd. 
Narodziny i rozwój astrofizyki. Towarzystwa i czasopisma astronomiczne. Rozwój obserwatoriów. Poznanie natury 
gwiazd. Kształtowanie się poglądów na budowę Galaktyki i Wszechświata. Astronomia w Polsce. Astronomia we 
Wrocławiu. 

46 Seminarium z astronomii Wiodące tematy badawcze we współczesnej astronomii. Sposoby referowania wyników prac naukowych innych 
osób. Techniki wystąpień ustnych. 

47 Praktyka heliofizyczna Heliofizyczne instrumenty obserwacyjne. Fotometryczne i spektroskopowe metody obserwacji heliofizycznych. 
Sposoby wykorzystania zgromadzonych danych heliofizycznych. 

48 Szkolenie wstępne z BHP i 
ochrony p-poż. 

Podstawowe pojęcia dotyczące bhp. Czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe występujące podczas zajęć 
studenckich. Akty prawne dotyczące bhp w szkołach wyższych. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku. 
Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Zagrożenia bhp i ppoż. występujące w miejscu nauki. 
Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Podstawowe 
obowiązki i zadania wynikające z przepisów w zakresie zapobiegania pożarom i na wypadek powstania pożaru. 
Zasady stosowania i umiejętności posługiwania się sprzętem i urządzeniami pożarniczymi. 

49 Lektorat Zasób słownictwa oraz struktury gramatyczne wybranego języka nowożytnego odpowiadające biegłości na 
poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Tematyka związana z funkcjonowaniem w 
społeczeństwie. Szczegółowe treści programowe na stronie internetowej SPNJO: 
http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/17. 

50 Ochrona własności 
intelektualnej 

Pojęcie, zakres i systematyka wewnętrzna prawa własności intelektualnej. Źródła prawa krajowego i 
międzynarodowego. Konwencja paryska, berneńska, TRIPS i in. Ogólne pojęcie utworu oraz rodzaje utworów. 
Podmioty praw do utworów. Współdziałanie twórcze. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona. Ochrona wizerunku, 
adresata korespondencji oraz źródła informacji wykorzystanej w utworze. Autorskie prawa majątkowe i ich 
ochrona. Dozwolony użytek z utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Zbiorowe zarządzanie prawami 
autorskimi i pokrewnymi. Przeniesienie praw autorskich oraz licencje na korzystanie z utworów i przedmiotów 
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praw pokrewnych – ogólne zasady. Przedmioty praw pokrewnych i bazy danych sui generis. Urząd Patentowy i 
rzecznicy patentowi – rola w ochronie przedmiotów własności intelektualnej. Projekty wynalazcze i ich prawna 
ochrona. Znaki towarowe i geograficzne oznaczenia pochodzenia towarów oraz ich ochrona. Ogólne zasady 
postępowania przed Urzędem Patentowym RP w celu uzyskania ochrony przedmiotów własności przemysłowej. 

51 Podstawy 
przedsiębiorczości 

Podstawy matematyki finansowej: wartość pieniądza w czasie (FV, PV, FVA, PVA), obliczanie rat kredytu (raty 
równe i równe raty kapitałowe), szacowanie opłacalności inwestycji (NPV, IRR, okres zwrotu nakładów 
inwestycyjnych). Inflacja i deflacja. Podstawowe instrumenty finansowe: bony skarbowe, obligacje, akcje – stopa 
zwrotu i ryzyko. Elementarne zasady budowy portfela inwestycyjnego. Fundusze powiernicze. Opodatkowanie 
przedsiębiorstw w Polsce – zarys problematyki. Pracownik i zleceniobiorca w firmie – rozliczanie wynagrodzeń. 
Podstawy rachunkowości finansowej: podstawowe pojęcia (m.in. przychód, koszt uzyskania przychodu, dochód, 
aktywa, pasywa), podstawowe dokumenty sprawozdawczości finansowej, rodzaje kosztów. Elementy analizy 
finansowej, rentowność, płynność, sprawność i odpowiednie wskaźniki. Próg rentowności firmy.   Dźwignie: 
operacyjna, finansowa i całkowita. Pojęcie strategii, rola zarządzania strategicznego. Elementy analizy 
strategicznej: analiza SWOT/TOWS. Strategie w zarządzaniu finansami. Pojęcie kultury organizacyjnej, wpływ 
kultury organizacyjnej na zarządzanie strategiczne. Wprowadzenie do problematyki zachowań w organizacji. 
Jakość w przedsiębiorstwie – wprowadzenie do statystycznej kontroli jakości. Podstawy planowania finansowego. 
Podstawowe zasady sporządzania biznesplanu. 

52 Praca dyplomowa i 
egzamin licencjacki 

Opracowanie i złożenie pracy licencjackiej przygotowanej zgodnie z wymaganiami stawianymi pracom 
dyplomowym na studiach I stopnia astronomii. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej – zdanie 
egzaminu licencjackiego na zasadach określonych w warunkach ukończenia studiów na kierunku astronomia. 
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Załącznik nr 9 
 
Nazwa kierunku studiów: Astronomia 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim − 9 
 

lp. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1 Praktyczna mechanika 
kwantowa 

Kwantowanie wymiarowe: 2-D gaz elektronowy, 1-D druty kwantowe i 0-D kropki kwantowe. Heterostruktury i 
supersieci. Zastosowanie metody macierzy przejścia do opisu układów periodycznych. Nowe materiały: grafen i 
nanorurki węglowe. Transport kwantowy w układach nanoskopowych. Punktowy kontakt kwantowy (QPC). 2-D gaz 
elektronowy w silnym polu magnetycznym, kwantowanie Landaua. Kwantowy efekt Halla.   

2 Budowa i ewolucja gwiazd 
2 

Równania opisujące budowę i ewolucję gwiazd. Równanie stanu dla fermionów i bozonów. Kosmiczna 
nukleosynteza. Cykle jądrowe – źródła energii jądrowej – gwiazdowa nukleosynteza pierwiastków – 
fotodezintegracja jąder atomowych. Ewolucja gwiazd do stanu zwartego. Białe karły. Supernowe. Emisja neutrin. 
Stan ewolucyjny podstawowych typów gwiazd. Układy podwójne. Dyski akrecyjne. 

3 Fizyka Słońca Czynniki mające wpływ na obserwowany poziom aktywności magnetycznej gwiazd: wiek (prędkość rotacji), 
grubość warstwy konwektywnej, liczba Rossby’ego, rotacja różnicowa Słońca, propagacja fal akustycznych na 
Słońcu, założenia heliosejsmologii, profil rotacji wewnętrznej Słońca. Zjawisko granulacji i supergranulacji jako 
przykład ruchów konwekcyjnych, rola konwekcji w generowaniu fal akustycznych i tworzeniu hierarchicznej 
struktury pola magnetycznego, charakterystyczne struktury widoczne na poziomie chromosfery, chromosfery 
gwiazdowe. Budowa i ewolucja plamy słonecznej, związek z wypływem dużych koncentracji pola magnetycznego 
spod powierzchni Słońca. Metody zdalnej detekcji pola magnetycznego: efekt Zeemana, magnetogramy Słońca, 
układ linii pola magnetycznego w obrębie plamy, model atmosfery ponad plamą, detekcja plam gwiazdowych. 
Klasyfikacja grup plam, ewolucja grupy plam, prawidłowości w występowaniu plam słonecznych w dłuższej skali 
czasowej: prawa Schwabego, Spörera, Hale’a i Joy’a, liczba Wolfa i inne wskaźniki aktywności magnetycznej, 
minimum Maundera, model dynama słonecznego, pływalność rur magnetycznych. Wartość parametru beta-
plazmowego w atmosferze słonecznej i wynikające z tego konsekwencje, koncepcja budowy atmosfery słonecznej 
jako konglomeratu mini-atmosfer izolowanych polem magnetycznym, metody ekstrapolowania fotosferycznego 
rozkładu pola magnetycznego na wyższe warstwy atmosfery, potencjalność pól koronalnych. Historyczne 
obserwacje korony słonecznej, wygląd korony w świetle białym: korona K, korona F i korona E; charakterystyczne 
struktury widoczne w koronie w zakresie promieniowania emitowanego przez gorącą plazmę: dziury koronalne, 
korona spokojna, jasne punkty, obszary aktywne, rozbłyski; metody diagnozowania plazmy koronalnej, korony 
gwiazdowe. Typowe układy pętli magnetycznych obserwowanych w obszarach aktywnych: arkady, sigmoidy; 
stacjonarność rury magnetycznej –prawo skalujące Rosnera, Tuckera i Vaiany, hydrodynamiczna reakcja rury 
magnetycznej na dodatkowy depozyt energii, niestabilności hydrodynamiczne i magnetohydrodynamiczne 
zachodzące w rurach magnetycznych. Podstawowe charakterystyki rozbłysków słonecznych, główne schematy 
klasyfikacyjne, częstotliwość występowania, bilans energetyczny, specyfika obserwacji w różnych zakresach 
długości fal elektromagnetycznych: światło białe, linia Hα wodoru, miękkie promieniowanie rentgenowskie; 
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hydrodynamika fazy impulsowej, porównanie z rozbłyskami gwiazdowymi. Przełączanie linii pola magnetycznego w 
warstwach prądowych jako źródło energii rozbłysków, model Sweeta-Parkera, model Petschka, chaotyzacja procesu 
przełączania, typowe konfiguracje, w których mogą wystąpić rozbłyski: model standardowy (CHSKP), model 
wynurzającego się pola magnetycznego, model kwadrupolowy. Mechanizmy emisji twardego promieniowania 
rentgenowskiego (HXR), mechanizmy przyspieszania cząstek, propagacja cząstek w strukturze rozbłysku, pułapki 
magnetyczne, rozbłyskowe źródła HXR, model grubej i cienkiej tarczy, ewolucja widma w zakresie HXR: soft-hard-
soft, soft-hard-harder; detekcja i obrazowanie HXR. Historia obserwacji koronalnych wyrzutów materii (CME), 
technika obserwacji, częstotliwość występowania, parametry opisujące CME, schematy klasyfikacyjne, wyznaczanie 
masy, kinematyka i bilans energetyczny CME, związek z rozbłyskami, modele wyjaśniające powstanie i propagację 
CME. Pozostałe zjawiska dynamiczne obserwowane w koronie słonecznej: protuberancje, rentgenowskie wyrzuty 
plazmy, dimmings, fale koronalne i fale Moretona, wybuchy radiowe, promieniowanie kosmiczne pochodzenia 
słonecznego (SEP); możliwości diagnostyczne dostarczane przez te zjawiska, ich związek z rozbłyskamii CME. 
Bilans energetyczny dla chromosfery i korony słonecznej, mechanizmy odpowiedzialne za grzanie: fale akustyczne, 
fale MHD, nanorozbłyski, ocena efektywności proponowanych mechanizmów w kontekście aktywności 
magnetycznej innych gwiazd. Stabilność korony słonecznej, dynamiczny model korony Parkera, modyfikacje 
modelu Parkera, parametry wiatru słonecznego, heliosfera i jej granice, magnetosfery planet, wpływ Słońca na 
magnetosferę ziemską (pogoda kosmiczna) i na klimat Ziemi. 

4 Astronomia galaktyczna Ogólna budowa Galaktyki. Wymiana materii między gwiazdami a ośrodkiem międzygwiazdowym. Postaci materii 
międzygwiazdowej w Galaktyce: gaz i pył, ekstynkcja, poczerwienienie. Gromady gwiazdowe: kuliste i otwarte, 
gromada ruchoma. Droga Mleczna w bliskiej i dalekiej podczerwieni. Ruch Słońca względem gwiazd: apeks, 
centroid. Układ LSR i prędkości swoiste. Wyznaczanie prędkości LSR względem środka Galaktyki. Wyznaczanie 
prędkości swoistej Słońca. Prosty model rotacji Galaktyki: wektor prędkości gwiazdy względem Słońca – Metoda 
Oorta badania rotacji Galaktyki: stałe Oorta. Rotacja różnicowa Galaktyki: interpretacja geometryczna. Krzywa 
rotacji Galaktyki z obserwacji radiowych obłoków HI. Wyznaczanie odległości Słońca od środka Galaktyki. 
Szacowanie masy Galaktyki: stałe Oorta. Modele rozkładu masy w Galaktyce. Funkcja rozkładu jasności 
powierzchniowej galaktyk. Masa „widzialna” a masa dynamiczna Galaktyki. Ciemna materia. Rozkłady prędkości 
gwiazd: gwiazdy szybkie i powolne, orbity. Rozkłady składowych prędkości swoistych gwiazd powolnych: elipsoida, 
dyspersja. Zależność między dyspersją prędkości a typem widmowym i metalicznością. Asymetryczny rozkład 
składowej rotacyjnej prędkości swoistych. Mechanizm rozpraszania orbit gwiazd prowadzący do wzrostu dyspersji. 
Kinematyka dysku i halo. Zliczenia gwiazd: metodologia. Związek między zliczeniami gwiazd a ich rozkładem 
przestrzennym. Wszechświat Kapteyna. Funkcje LF, ILF i SFR. LF dla gwiazd z otoczenia Słońca i dla gwiazd 
gromad kulistych. Skala wysokości i jej zależność od typu widmowego. Odkrycie ramion spiralnych Galaktyki. 
Stabilność ramion spiralnych i fale gęstości. Mechanizm powstawania gwiazd w ramionach spiralnych. Odkrycie 
poprzeczki Galaktyki. Populacje gwiazdowe Galaktyki. Gruby dysk. Rozmieszczenie gazu i pyłu w Galaktyce. Model 
ELS powstania Galaktyki: zapadanie swobodne i dyssypacja. Model SZ powstania Galaktyki: akrecja. Ewolucja 
chemiczna Galaktyki. Wiek i rozmieszczenie gromad kulistych. Pochodzenie dysku grubego. Środek Galaktyki. 

5 Kosmologia Podstawowe obserwacje kosmologiczne: ucieczka galaktyk, rozkład przestrzenny galaktyk, mikrofalowe 
promieniowanie tła. Rodzaje odległości w kosmologii, zależności i sposoby wyznaczania. Równania pola Einsteina. 
Metryka Robertsona-Walkera, równania Friedmanna. Rozwiązania równań Friedmanna dla różnych przypadków. 
Modele kosmologiczne i ich testowanie. Ery dominacji i scenariusze ewolucji Wszechświata. Ewolucja wczesnego 
Wszechświata, Wielki Wybuch. Inflacja. Pierwotna nukleosynteza. Obserwacje anizotropii mikrofalowego 
promieniowania tła, oscylacji barionowych i odległych supernowych. Metody wyznaczania parametrów 
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kosmologicznych, w tym stałej Hubble'a, parametru opóźnienia i parametrów gęstości. Stan badań nad ciemną 
materią i ciemną energią. Niestandardowe modele kosmologiczne. 

6 Astronomia 
pozagalaktyczna 

Składniki Galaktyki Drogi Mlecznej: gwiazdy a materia międzygwiazdowa, obiekt centralny, krzywa rotacji, 
populacje, skład chemiczny i kinematyka. Klasyfikacja galaktyk normalnych, sekwencja Hubble'a, różne systemy 
klasyfikacji galaktyk. Parametry globalne galaktyk: masy, rozmiary, moce promieniowania, skład, populacje 
gwiazdowe. Obserwacyjne dowody istnienia ciemnej materii. Widma galaktyk a ich skład. Metody wyznaczania 
odległości do galaktyk. Formowanie się galaktyk, scenariusze ewolucji galaktyk, znaczenie zderzeń i łączenia się 
galaktyk w ich ewolucji. Grupa Lokalna, składniki i charakterystyka. Najbliższe galaktyki: galaktyka karłowata w 
Strzelcu, Obłoki Magellana, M31 i M33. Galaktyki karłowate: typy i własności. Gromady Virgo i Coma, 
wielkoskalowa struktura Wszechświata. Zunifikowany model AGN-u, galaktyki Seyferta, blazary, radiogalaktyki. 
Galaktyki aktywne, źródła promieniowania nietermicznego w galaktykach aktywnych. Kwazary i ich widma, 
interpretacja widm kwazarów. Supermasywne czarne dziury, zależności pomiędzy masami supermasywnych 
czarnych dziur a innymi parametrami galaktyk. Soczewkowanie grawitacyjne: warunki i przykłady powstawania 
pierścieni Einsteina, obrazów podwójnych i wielokrotnych. Soczewkowanie słabe i mikrosoczewkowanie. 

7 Astrofizyka wysokich 
energii 

Wielkości fizyczne i jednostki stosowane w AWE. Techniki obserwacyjne (detektory, optyka Woltera, teleskopy z 
modulacją apertury). Astronomia rentgenowska i gamma. Elektromagnetyczne procesy w materii (rozpraszanie 
kulombowskie, straty jonizacyjne, promieniowanie hamowania, termiczny bremsstrahlung). Oddziaływanie 
promieniowania z materią i polem magnetycznym (promieniowanie Czerenkowa, rozpraszanie comptonowskie, 
odwrotny efekt Comptona, promieniowanie synchrotronowe, absorpcja synchrotronowa, promieniowanie 
synchrotron-self-compton, tworzenie par elektron-pozyton, anihilacja pozytonów i elektronów). Dyski akrecyjne 
(wydajność procesu akrecji dla białych karłów i gwiazd neutronowych, wydajność procesu akrecji dla czarnych dziur 
dla metryk Schwartzschilda i Kerra, typy akrecji, limit jasności Edingtona, czarne dziury w rentgenowskich 
układach podwójnych i AGN, cienkie dyski akrecyjne, grube dyski akrecyjne, zasilanie dysku akrecyjnego, wpływ 
pola magnetycznego na dysk akrecyjne). Promieniowanie kosmiczne (skład promieniowania kosmicznego, widmo 
energetyczne, modulacja promieniowania kosmicznego, chemiczna zawartość pierwiastków w promieniowaniu 
kosmicznym, najwyższe energie promieniowania kosmicznego, Wielkie Pęki Atmosferyczne (kaskady 
elektromagnetyczne i mionowe), metody rejestracji, projekty obserwacyjne, rozkład promieniowania kosmicznego, 
gęstość energii, odcięcie Greizen-Kuzmin-Zatsepin). Astronomia neutrinowa (opis właściwości neutrin, źródła 
astrofizyczne neutrin, detekcja neutrin, obserwacje neutrin słonecznych i problem ich ilości, oscylacje neutrin, inne 
źródła neutrin, promieniowanie kosmiczne i atmosfera ziemska, wybuchy supernowych (mechanizm powstawania 
neutrin i obserwacje), AGN – mechanizmy powstawania neutrin). Błyski gamma (właściwości obserwacyjne, 
wyznaczanie odległości, miejsca formowania się błysków, proponowane modele, obserwacja zjawisk kilonowa –
detekcja fal grawitacyjnych, odległości, masy, detekcja promieniowania gamma) 

8 Pulsacje gwiazdowe Podstawowe pojęcia i zagadnienia matematyczne: mody oscylacji, pulsacje radialne i nieradialne, funkcje kuliste, 
podstawowe układy współrzędnych i transformacje między nimi, reprezentacje grupy obrotów, zaburzenie Eulera i 
Lagrange'a, zaburzony element powierzchni i jego normalna. Typy gwiazd pulsujących: obszary niestabilności 
pulsacyjnej na diagramie Hertzsprunga-Russella, podstawowe własności różnych typów. Własności oscylacji: 
częstotliwość Lamba i Brunta-Väisälä, mody akustyczne i grawitacyjne, diagramy propagacji, warunki 
pułapkowania modów oscylacji, stała pulsacji, zależność „okres pulsacji-jasność”. Matematyczny opis pulsacji: 
ogólne równania hydrodynamiki, liniowe radialne i nieradialne pulsacje nieadiabatyczne, przybliżenie adiabatyczne i 
quasi-adiabatyczne, zagadnienie typu Sturma-Liouville'a, warunki brzegowe, zasada wariacyjna, asymptotyczne 
relacje dyspersyjne. Mechanizm wzbudzania pulsacji: mechanizm zaworu Eddingtona, mechanizm 
samowzbudzania, całka pracy, stochastyczne wzbudzanie przez turbulentną konwekcję. Wykrywanie gwiazd 
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pulsujących: zmiany jasności i profili linii widmowych, metody fourierowskie, metody statystyczne, analiza 
„wavelet".Obserwowane charakterystyki i identyfikacja modów pulsacji: zmiany strumienia bolometrycznego i 
monochromatycznego gwiazdy pulsującej, zmiany prędkości radialnej, modelowanie zmian profili linii widmowych, 
fotometryczne diagramy diagnostyczne, mapowanie dopplerowskie, diagramy IPS, połączenie fotometrii i 
spektroskopii do identyfikacji modów, identyfikacja modów z asymptotycznych relacji dyspersyjnych. Efekty 
rotacji: adwekcja, rozszczepienie rotacyjne, siła Coriolisa, stała Ledoux, formalizm perturbacyjny, efekty 
umiarkowanej rotacji, sprzężenie rotacyjne modów oscylacji, przybliżenie tradycyjne. Heliosejsmologia i 
asterosejsmologia: model sejsmiczny gwiazdy, najważniejsze osiągnięcia heliosejsmologii, przykłady modelowania 
sejsmicznego gwiazd różnych typów. 

9 Pracownia fotometrii CCD Zastosowanie kamery CCD do obserwacji fotometrycznych. Własności różnych typów obrazów uzyskiwanych przez 
kamerę. Redukcja i kalibracja obserwacji fotometrycznych. Analiza uzyskanych wyników – wykresy wskaźnikowe 
używane w astronomii. Interpretacja wyników i porównanie ich z wynikami opublikowanymi w literaturze naukowej. 

10 Pracownia spektroskopii Zastosowanie kamery CCD do obserwacji spektroskopowych. Własności różnych typów obrazów uzyskiwanych 
przez kamerę. Redukcja i kalibracja obserwacji spektroskopowych. Analiza uzyskanych wyników – parametry 
kinematyczne i fizyczne badanych gwiazd. Konstruowania modeli atmosfer gwiazdowych i wyliczanie widma 
syntetycznego. Interpretacja wyników i porównanie ich z wynikami opublikowanymi w literaturze naukowej. 

11 Elektrodynamika klasyczna  Wprowadzenie do podstawowych zasad względności oraz mechaniki relatywistycznej. Ładunek w polu 
elektromagnetycznym. Równania pola elektromagnetycznego. Stałe pole elektromagnetyczne. Fale 
elektromagnetyczne. Pole poruszających się ładunków. 

12 Fizyka statystyczna  Podsumowanie termodynamiki stanów równowagowych w podejściu gibbsowskim. Zasady mechaniki statystycznej 
stanów równowagowych – metoda zespołów Gibbsa, związki zespołów z termodynamiką, rola granicy 
termodynamicznej. Klasyczne zespoły i rozkłady Gibbsa: mikrokanoniczny, kanoniczny, wielki kanoniczny, 
izobaryczny. Kwantowe zespoły i rozkłady Gibbsa: mikrokanoniczny, kanoniczny, wielki kanoniczny. 

13 Pracownia IDL  Wstęp do IDL’a (elementy języka, podstawowe funkcje). Tworzenie programów i funkcji w IDL’u. Dane i ich analiza, 
wprowadzanie i wyprowadzanie danych. Wizualizacja danych: wykresy, obrazy, mapy, wektory. Wstęp do analizy 
obrazów. SolarSoftWare – wprowadzenie. 

14 Mechanika nieba  Krzywe stożkowe. Prawo grawitacji, stała Gaussa i definicja zagadnienia dwóch ciał. Potencjał i natężenie pola 
grawitacyjnego. Całki środka masy i redukcja do zagadnienia względnego dwóch ciał. Całki ruchu zagadnienia 
względnego i ich związek z prawami Keplera. Ruch hiperboliczny i paraboliczny w płaszczyźnie orbity. Przestrzenne 
zagadnienie względne dwóch ciał i elementy keplerowskie orbity. Barycentryczne zagadnienie dwóch ciał jako 
modyfikacja zagadnienia względnego. Położenie i prędkość na orbicie w funkcji czasu. Perturbacje pierwszego 
rzędu w zagadnieniu 2 ciał. Całki ruchu zagadnienia N ciał. Niecałkowalność tego zagadnienia. Zagadnienie 3 ciał i 
rozwiązania homograficzne Lagrange'a. Ograniczone zagadnienie 3 ciał. Kryterium Tisseranda. Powierzchnie 
zerowej prędkości w ograniczonym kołowym zagadnieniu 3 ciał. Punkty Lagrange'a i ich stabilność. Rezonans 
orbitalny. 

15 Metody redukcji i analizy 
danych astronomicznych 

Transformacja Fouriera. Splot. Proces uzyskania obrazu z kamery CCD i APS. Efekty niepożądane i ich usuwanie z 
obrazu. Metody matematyczne przetwarzanie obrazów – zastosowanie różnych filtrów. Złudzenia w przedstawianiu 
obrazowym. Mieszanie barw. Filtry morfologiczne. Funkcja rozmycia instrumentalnego. Zagadnienie dekonwolucji. 
Metody maszynowego uczenia i ich zastosowanie. 

16 Atmosfery gwiazdowe Wstępne informacje dotyczące budowy atmosfer gwiazdowych. Fizyka atomu (atom jedno i wieloelektronowy, atom 
w polu elektrycznym, atom w polu magnetycznym). Oddziaływanie promieniowania z materią. Mechanizmy 
przenoszenia energii (promieniowanie, konwekcja, dyfuzja). Modelowanie atmosfer gwiazdowych i typowe 
założenia. Realistyczne modele atmosfer i rezygnacja z uproszczeń: brak lokalnej równowagi termodynamicznej, 
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geometria 3D, wiatr gwiazdowy. Metody analizy widm gwiazdowych. Wyznaczanie parametrów atmosferycznych 
(np. temperatury efektywnej, przyspieszenia grawitacyjnego, składu chemicznego). Analiza widm gwiazd 
chemicznie osobliwych i wpływ pola magnetycznego na obserwowane osobliwości. 

17 Wykład specjalistyczny  Zaawansowane treści specjalistyczne z zakresu szczegółowych zagadnień związanych z proponowanymi tematami 
prac magisterskich. Wykłady mają charakter autorski, a ich tematyka ściśle wiąże się z aktualną problematyką 
badań naukowych prowadzonych w Instytucie Astronomicznym UWr i bierze pod uwagę specyficzne 
zainteresowania naukowe studentów w danym cyklu kształcenia. Przykładowe tematy oferowanych wykładów 
specjalistycznych: astrobiologia, obserwacje i modelowanie atmosfery słonecznej, gwiazdy zmienne, korona 
słoneczna, słońce w zakresie twardego promieniowania rentgenowskiego, gwiazdy zmienne w gromadach kulistych, 
pogoda kosmiczna, fizyka rozbłysków słonecznych, gwiazdowe reakcje jądrowe. 

18 Seminarium z astronomii Zagadnienia dotyczące bieżących odkryć w astronomii, z naciskiem na najbardziej aktualne i nierozwiązane 
problemy astrofizyki i heliofizyki. Prezentacje odzwierciedlające zainteresowania studentów. Przykładowe tematy: 
grzanie korony słonecznej, neutrina słoneczne, konwekcja w astrofizyce, ewolucja gwiazd rotujących, cefeidy 
klasyczne i ich znaczenie w astronomii, natura i pochodzenie błysków gamma, problem ciemnej materii energii, 
zależność M-σ, procesy mieszania pierwiastków w gwiazdach, powstawanie układów planetarnych, fale 
grawitacyjne, powstawanie supermasywnych czarnych dziur. 

19 Highlights of Modern 
Physics and Astrophysics 

Opracowanie, prezentacja i dyskusja wybranych zagadnień współczesnej fizyki i astrofizyki, z naciskiem na 
najważniejsze osiągnięcia, przełomowe odkrycia i główne trendy prowadzonych aktualnie badań. Przegląd literatury 
i innych źródeł na wybrany temat, przygotowanie streszczenia, wygłoszenie referatu, dyskusja omawianej 
tematyki, opracowanie pisemne wybranego zagadnienia. 

20 Pracownia magisterska 1/2 Przegląd literatury z zakresu zagadnień poruszanych w pracy magisterskiej, opanowanie niezbędnych technik i 
narzędzi badawczych, przeprowadzenie badań (obserwacji, symulacji) stanowiących podstawę przygotowywanej 
pracy magisterskiej. 

21 Seminarium magisterskie 
1/2 

Prezentacja i dyskusja zagadnień z zakresu nowych odkryć, najważniejszych problemów i głównych kierunków 
badań z różnych dziedzin współczesnej astronomii, problematyki badań naukowych prowadzonych w Instytucie 
Astronomicznym UWr oraz tematyki prac magisterskich realizowanych przez uczestników seminarium. Prezentacja i 
omówienie wstępnych lub oczekiwanych wyników pracy naukowej magistrantów. Problematyka właściwego 
korzystania ze źródeł, krytycznej analizy treści, sposobów i technik prezentacji zagadnień, przekazu ze 
zrozumieniem, rzeczowej argumentacji, poprawności wnioskowania oraz prowadzenia dyskusji naukowej. 

22 Lektorat Zasoby leksykalno-gramatyczne wybranego języka nowożytnego odpowiadające biegłości na poziomie B2+ 
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Tematyka z zakresu fizyki, astronomii i informatyki. 
Specjalistyczne słownictwo i struktury gramatyczne umożliwiające rozumienie i analizę tekstów/wykładów 
fachowych oraz przedstawianie procesów i zjawisk fizycznych/astronomicznych. 

23 Szkolenie wstępne z BHP i 
ochrony p-poż. 

Podstawowe pojęcia dotyczące bhp. Czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe występujące podczas zajęć 
studenckich. Akty prawne dotyczące bhp w szkołach wyższych. Postępowanie w razie zaistnienia wypadku. 
Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Zagrożenia bhp i ppoż. występujące w miejscu nauki. 
Organizacja ochrony przeciwpożarowej. Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów. Podstawowe 
obowiązki i zadania wynikające z przepisów w zakresie zapobiegania pożarom i na wypadek powstania pożaru. 
Zasady stosowania i umiejętności posługiwania się sprzętem i urządzeniami pożarniczymi. 

24 Przedmiot 
humanistyczny/społeczny 

Treści humanistyczno-społeczne uzależnione od wyboru konkretnego przedmiotu z dziedziny nauk 
humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych z aktualnej oferty takich przedmiotów w UWr. 
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25 Praca dyplomowa i 
egzamin magisterski 

Opracowanie i złożenie pracy magisterskiej przygotowanej zgodnie z wymaganiami stawianymi pracom 
dyplomowym na studiach II stopnia astronomii. Po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy dyplomowej – zdanie 
egzaminu magisterskiego na zasadach określonych w warunkach ukończenia studiów na kierunku astronomia. 
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Załącznik nr 10 
 
Nazwa kierunku studiów: BBA Bachelor of Business and Administration 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 10 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1 Podstawy państwa i 
prawa 

Społeczeństwo, Rząd, Władza, Legitymacja i Władza; Suwerenność, Państwo, Obywatelstwo, Naród, Wielokulturowość; 
Ideologia, doktryna polityczna, Polityka, Kultura Polityczna, Różnice pomiędzy prawicowymi a lewicowymi ideami 
politycznymi; Liberalizm, Konserwatyzm, Socjalizm i Komunizm; Nacjonalizm, Faszyzm, Nazizm, Rasizm; Partie 
Polityczne, Grupy Interesów i Ruchy Społeczne: Organizacja interesów, Media Komunikacyjne, Podstawy systemów 
wyborczych; Liberalna demokracja i państwo opiekuńcze, Systemy autokratyczne, Totalitaryzm. 
FUNDAMENTY PRAWA, Pojęcie prawa. Główne warstwy porządku prawnego; Podstawowe typy systemów prawnych. 
Prawo krajowe, prawo międzynarodowe, prawo ponadnarodowe; Charakterystyka prawa publicznego i prywatnego; 
Kolizje w systemie prawnym i reguły kolizyjne; Podstawowe formy stanowienia prawa; Prawo powszechnie 
obowiązujące i prawo wewnętrzne; Prawo zwyczajowe i orzecznictwo jako źródła prawa; Pojęcie rodziny prawnej i 
głównych rodzin prawnych świata; Podstawowe różnice między prawem powszechnym a prawem cywilnym; Struktura 
normy prawnej; Zasady prawne w sensie normatywnym, opisowym i niepozytywistycznym. Ich rola w systemie 
prawnym i stosowaniu prawa; Główne metody interpretacji tekstów prawnych (prawo ustawowe); Relacje między 
różnymi metodami interpretacji; Interpretacja i stosowanie precedensów. Wyróżnianie i unieważnianie. 

2 Podstawy 
mikroekonomii 

Dyfuzja innowacji; Ekonomia skali; Wielkość firmy; Koszty możliwości; Koszty i ceny; Niezależność konsumentów; 
Niepewność i ryzyko; Konkurencja; Funkcje systemu cenowego; Podaż i popyt; Zyski i straty; Zwrot z kapitału. 

3 
Wprowadzenie do prawa 
międzynarodowego 
publicznego 

Główne zasady międzynarodowego prawa publicznego. 
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4 Podstawy metod 
ilościowych 

Rodzaje danych - kontekst danych, jednostki i zmienne; Opisywanie danych i ich rozmieszczenia: a) numerycznie - 
miary rozmieszczenia i rozproszenia (średnia arytmetyczna, mediana, kwartyle, kwantyle, IQR, wariancja, odchylenie 
standardowe, średnia geometryczna, podsumowanie pięciocyfrowe), b) graficznie - wykresy częstotliwości (wykresy 
kołowe, słupkowe i histogramy), wykresy czasowe, wykresy skrzynkowe; Statystyki opisowe dla par obserwacji: a) 
wykres rozpraszający (interpretacja - opis wzoru, kierunku i siły zależności), b) współczynnik korelacji (miara zależności 
liniowej), c) linia regresji o najmniejszych kwadratach (równanie regresji, interpretacja współczynników linii, 
przewidywanie); Wytwarzanie danych - projekty eksperymentalne, randomizacja, dane obserwacyjne, próbkowanie 
losowe; Modele prawdopodobieństwa: a) podstawowe reguły prawdopodobieństwa, prawdopodobieństwo warunkowe, 
niezależność, b) zmienne losowe i ich rozkład prawdopodobieństwa - wartość oczekiwana i odchylenie standardowe, 
rozkład dwumianowy i Poissonowy, c) rozkład normalny - 68-95-99. 7 reguła. Opisywanie danych i ich rozkładów - 
numerycznie i graficznie; Analizowanie zależności liniowych; Prawdopodobieństwo - modelowanie i obliczanie 
prawdopodobieństwa zdarzeń: a) rozkład dwumianowy i Poissonowy - funkcje, charakterystyki prawdopodobieństwa, 
b) rozkład normalny - zasada 68-95-99. 7 reguł, standaryzacja, tabele rozkładu normalnego, teoria granicy centralnej; 
wnioskowanie o średniej i proporcji (duże próby): a) populacja i próba losowa; statystyki próby (średnia i proporcja) i 
ich rozkładów prawdopodobieństwa, b) szacowanie z ufnością - przedziały ufności, poziom ufności, margines błędu, c) 
hipotezy weryfikujące - testy istotności, hipotezy zerowe i alternatywne, regiony odrzucenia, poziom istotności, wartość 
P, statystyki testów. - Przykłady pytań i problemów dotyczących tematów kursu dostępne są w formie ćwiczeń na 
stronie internetowej wykładowcy. 

5 Publiczne i prywatne 
organizacje 

Charakter organizacji; Organizacje publiczne; Organizacje prywatne; Organizacje hybrydowe; Procesy organizacyjne; 
Struktury organizacyjne. 

6 Polityka ekonomiczna 

Autarkia; bilans handlowy; obligacje; kapitalizm / produkcja kapitalistyczna; planowanie centralne; dług; deficyt; 
system kursu walutowego; polityka fiskalna; bezpośrednie inwestycje zagraniczne; globalizacja; stopniowa 
transformacja; produkt krajowy brutto; hiperinflacja; rewolucja przemysłowa; inflacja; stopa procentowa; Rynek 
pracy; Praca; Rynek; Środki produkcji; Migracja; Polityka pieniężna; Monopol; Neoliberalizm; Dochód na głowę 
mieszkańca; Prywatyzacja; Problem starzejących się społeczeństw; Protekcjonizm; Terapia szokowa; Socjalizm; 
Zapasy; Technologia; Czwarta rewolucja przemysłowa; Handel; Konsensus waszyngtoński.  

7 Integracja europejska 

Pojęcie integracji europejskiej; Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu; Od wspólnego rynku do jednolitego rynku 
europejskiego; Od Wspólnoty Europejskiej do Unii Europejskiej; Historyczne, instytucjonalne i statystyczne tło 
integracji europejskiej; Unia celna i jej wpływ na międzynarodowe przepływy handlowe; Migracja ludności w Europie; 
Mobilność kapitału i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie; Sektory usług w krajach europejskich; Problemy 
społeczne integracji europejskiej; Polityka regionalna i fundusze strukturalne UE; Europejska integracja walutowa. Od 
EWWiS do UGW; Europa jako optymalny obszar walutowy?; Przyczyny kryzysu euro i sposoby jego przezwyciężania; 
Zasady wolnej konkurencji w Europie; Ekonomika rozszerzenia UE; Polska droga do UE: od stowarzyszenia do akcesji; 
Korzyści i koszty wynikające z członkostwa Polski w UE; Przyczyny i skutki Brexit; Przyszłość integracji europejskiej. 

8 Argumentacja i 
krytyczne myślenie 

Rozpoznawanie argumentów; rozróżnienie między wypowiedziami argumentacyjnymi i nieargumentacyjnymi. 
Struktura argumentacji; rozróżnianie przesłanek i wniosków. Diagramowanie argumentów. Elementy implicite w 
argumencie (argumenty enthymematyczne). Rozpoznawanie i ocena wybranych rodzajów argumentów (jakości i 
kryteria wiarygodności): Generalizacja (indukcja), Rozumowanie przyczynowe (dedukcja), Argument oparty na 
podobieństwie (analogia), Argument oparty na różnicy (a contrario), Śliskie nachylenie (argument z konsekwencji), 
Argument z władzy, Argument ad hominem. 



3 

9 Współczesne kultury 
prawne 

Analiza porównawcza głównych współczesnych kultur prawnych. 

10 Język polski dla 
cudzoziemców A1 

Język polski. 

11 Podstawy 
makroekonomii 

Krótka historia gospodarcza cywilizacji ludzkiej; Rewolucja przemysłowa; Krótkookresowa makroekonomia, a 
długookresowa makroekonomia; Wzrost gospodarczy i PKB; Niedoskonałości PKB; Rozwój pieniądza; Funkcje 
pieniądza; Inflacja (zjawisko i pomiar); Deflacja i jej rodzaje; Stopa bezrobocia i aktywności zawodowej. 

12 Wprowadzenie do 
finansów 

Otoczenie finansowe; Pieniądz i system monetarny; Banki i inne instytucje finansowe; System Rezerwy Federalnej; 
Decydenci i podaż pieniądza; Międzynarodowe finanse i handel; Proces oszczędzania i inwestowania; Stopy 
procentowe; Wartość pieniądza w czasie; Obligacje i akcje: Charakterystyka i wyceny; Rynki papierów wartościowych; 
Koncepcje zwrotu finansowego i ryzyka; Organizacja biznesowa i dane finansowe; Analiza finansowa i długoterminowe 
planowanie finansowe; Zarządzanie kapitałem obrotowym; Krótkoterminowe finansowanie działalności; Analiza 
budżetowania kapitałowego; Struktura kapitału i koszt kapitału. 

13 Podstawy prawa 
cywilnego i handlowego 

Prawo prywatne (prawo materialne) i prawo prywatne międzynarodowe - pojęcia; Zdolność do czynności prawnych; 
Prawo umów i prawo zobowiązań - pojęcia; Doktryna rozważań w common law; Common law a systemy prawne prawa 
cywilnego - podstawowe różnice; Niezgodność umów z prawem - pojęcia i skutki prawne; Przepisy prawa umów - 
przepisy bezwzględnie obowiązujące i przepisy wykonawcze; Forma umów (tj. umowy na piśmie, umowy ustne, akty 
notarialne); Nieuczciwe postanowienia umowne w prawodawstwie UE i państw członkowskich; Wpływ zmiany 
okoliczności na wykonywanie umów - siła wyższa, niemożliwość, niedbalstwo; Umowy ważne, nieważne, podlegające 
unieważnieniu i niewykonalne; Interpretacja umów na gruncie prawa cywilnego i common law; Błąd, podstęp i przymus 
w prawie umów; Poufność umowy i beneficjentów będących osobami trzecimi; Oferta i przyjęcie - proces zawierania 
umów; prawodawstwo UE dotyczące umów zawieranych na odległość i umów zawieranych poza lokalem 
przedsiębiorstwa; prawodawstwo UE dotyczące odpowiedzialności za produkty; "konsument" - pojęcie i jego znaczenie 
prawne; prawo deliktów - pojęcie; odpowiedzialność za naruszenie umowy a odpowiedzialność deliktowa - różnice i 
podobieństwa; pojęcie szkody, szkody niemajątkowej, strat czysto gospodarczych, uszkodzenia; czyn niedozwolony; 
naruszenie prawa, uciążliwość, naruszenie dóbr osobistych zniesławienie i pomówienie; związek przyczynowy jako 
podstawowa przesłanka odpowiedzialności deliktowej i odpowiedzialności za naruszenie umowy; Common law - czyny 
niedozwolone, a odpowiedzialność za czyny niedozwolone w common law. Szkody wyrządzone przez osoby trzecie (tj. 
niepełnoletnich członków rodziny); Naruszenie umowy - pojęcie i konsekwencje. 

14 
Administracja publiczna 
i polityka 
administracyjna 

Państwo administracyjne; Pojęcie administracji publicznej; Administracja publiczna: krajowa, europejska i globalna; 
Pojęcie polityki administracyjnej; Prawo administracyjne; Zadania administracyjne; Procesy administracyjne; 
Postępowanie administracyjne; Metody administracyjne; Formularze administracyjne; Instrumenty administracyjne. 

15 Podstawy zarządzania i 
zarządzanie strategiczne 

Wybrane szkoły; Ustalanie celów w organizacjach; Władza; Styl przywództwa; Motywacja; Struktura; Etyka 
korporacyjna; Środowisko organizacji; Wielokulturowe badania organizacji; Koncepcje strategii; Szkoły strategii; 
Analiza SWOT; Zmiany i innowacje w organizacji; Różne formy kontroli organizacyjnej. 

16 Język obcy B2 język obcy 
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17 Prawo prywatne 
międzynarodowe 

Definicja prawa prywatnego międzynarodowego; zakres stosowania prawa prywatnego międzynarodowego; zasady 
prawa kolizyjnego i jego struktura; czynniki łączące; pytanie wstępne; kwalifikacja; dostosowanie; konflikty 
międzyludzkie; konflikty interpersonalne; charakterystyka; koncepcja renvoi; klauzula porządku publicznego; fraude 
legem w prawie prywatnym międzynarodowym; przepisy bezwzględnie obowiązujące; treść prawa obcego. 
Zastosowanie prawa obcego; Prawo właściwe dla zdolności prawnych osób fizycznych i prawnych; Prawo właściwe dla 
zdolności do czynności prawnych; Prawo właściwe dla dóbr osobistych; Prawo właściwe dla imienia i nazwiska; Prawo 
właściwe dla uznania osoby fizycznej za zmarłą; Prawo właściwe dla ubezwłasnowolnienia; Prawo właściwe dla 
czynności prawnych; Prawo właściwe dla formy czynności prawnych; Prawo właściwe dla reprezentacji ustawowej; 
Prawo właściwe dla pełnomocnictwa i jego formy; Prawo właściwe dla przedawnienia. Prawo właściwe dla praw 
własności; Prawo właściwe dla praw własności w tranzycie; Prawo właściwe dla praw własności na statkach, samolotach 
i pojazdach szynowych; Prawo właściwe dla zapisów na rachunkach papierów wartościowych; Prawo właściwe dla praw 
własności intelektualnej; Prawo właściwe dla zobowiązań umownych: a) Wybór prawa, b) ogólne zasady dotyczące 
prawa właściwego, c) umowy konsumenckie, d) umowy przewozu, e) umowy o pracę, f) umowy ubezpieczeniowe]. 
Międzynarodowa sprzedaż towarów; Ograniczenia w międzynarodowej sprzedaży towarów; Prawo właściwe dla 
zobowiązań pozaumownych: a) Delikty, b) Bezpodstawne wzbogacenie, c) Negotiorum gesto, d) Culpa in contrahendo; 
Prawo właściwe dla odpowiedzialności cywilnej z tytułu wypadków drogowych; Prawo właściwe dla odpowiedzialności z 
tytułu acta iure imperii; Prawo właściwe dla zobowiązań wynikających z aktów jednostronnych; Prawo właściwe dla 
dziedziczenia; Prawo właściwe dla testamentów; Prawo właściwe dla zdolności do zawarcia małżeństwa; Prawo właściwe 
dla małżeńskich ustrojów majątkowych i stosunków niemajątkowych; prawo właściwe dla rozwodów i separacji 
prawnej; prawo właściwe dla adopcji; prawo właściwe dla odpowiedzialności rodzicielskiej; prawo właściwe dla kurateli 
i opieki kuratorskiej; prawo właściwe dla umów o arbitraż; prawo właściwe dla zobowiązań alimentacyjnych. 

18 Ekonomia UE 

Czym jest Unia Europejska? Jak działa UE?; Plan Schumana; Europejska Wspólnota Węgla i Stali; Wysoka Władza; 
Sprawozdanie Spaaka; Instytucje ponadnarodowe; Jak rządzi UE?; Instytucje UE; Jednolity Akt Europejski; Czym jest 
Traktat Lizboński/ Traktat z Maastricht/ Traktat Amsterdamski/ Traktat UE/ Traktat stowarzyszeniowy z Nicei itp. Co 
to jest euro i kryzys w strefie euro? Co to jest wspólny rynek? Co to jest acquis communautaire? Co to jest polityka 
regionalna w UE? Co to są fundusze strukturalne? Dlaczego i jak rozszerza się UE? Europejska Unia Walutowa; Jakie 
jest pięć kryteriów konwergencji? Największe pozycje w budżecie UE; Polityka regionalna UE została zreformowana w 
kontekście Agendy 2000. Jakie były główne tematy reform i jak skutecznie zostały one wdrożone? Czy UE prowadzi 
politykę zagraniczną? Czy UE prowadzi politykę obronną? Jakie są relacje pomiędzy UE a NATO? Co to jest 
sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne? Co to jest strefa Schengen? Narodowa Strategia Rozwoju; Czy UE ma politykę 
handlową i ją prowadzi? Harmonijny rozwój w UE; Czy Stany Zjednoczone mają formalne relacje z UE? Argumenty za 
liberalizacją handlu i argumenty za protekcjonizmem handlowym; Budżet Unii Europejskiej; Najwięksi partnerzy 
handlowi Unii Europejskiej; Parametry handlu w UE; Zatrudnienie; Badania naukowe; Transport; Energia i środowisko; 
Lista regionów NUTS w Unii Europejskiej według PKB; Migracja w Europie; Brexit; Zalety i wady członkostwa w UE; 
Kraje kandydujące i potencjalne kraje kandydujące. 

19 Logika dla ekonomistów 
Chiny i Europa Zachodnia - ostatnie 1500 lat; Wizja lepszej przyszłości - pogląd ekonomisty; Różnorodność i rozwój; 
Nierówność dochodów; Współczynnik Giniego; Podstawowe kategorie kapitalizmu; Ewolucyjne modele rozwoju 
przemysłu; Podsumowanie - ekonomia w pigułce. 

20 Podstawy arytmetyki 
finansowej 

Wprowadzenie do arytmetyki finansowej 
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21 Podstawy 
rachunkowości 

Regulacje rachunkowości w Polsce; Sprawozdanie finansowe - struktura bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku 
przepływów pieniężnych; Wpływ operacji finansowych na bilans i rachunek zysków i strat; Konta - podział, łączenie; 
Saldo próbne - cel i struktura; Funkcjonowanie kont (konta bilansowe, konta wynikowe, konta mieszane); Plan kont - 
główne zespoły kont; Zasada podwójnego księgowania; Aktywa, pasywa i wycena kapitału; Cena nabycia, cena 
nabycia, koszty wytworzenia, wartość rynkowa, wartość godziwa - definicje; Metody amortyzacji - porównanie; 
Inwentaryzacja (inwentaryzacja) - rodzaje i cel; Inwentaryzacja - charakterystyka, podział i wycena; Metody wyceny 
zapasów:  FIFO, LIFO, AVCO; Inwestycje - charakterystyka i podział; Dłużne papiery wartościowe i zabezpieczenia 
wierzytelności - charakterystyka i podział; Klasyfikacja przychodów (przychody z działalności podstawowej, pozostałe 
przychody operacyjne, przychody finansowe - przykłady); Klasyfikacja kosztów (koszty) (koszty z działalności 
podstawowej, pozostałe koszty operacyjne, koszty finansowe - przykłady); Systemy kosztów podstawowych (system 
kosztów rodzajowych, system kosztów funkcjonalnych i system mieszany); Metody ustalania wyniku finansowego. 

22 Wprowadzenie do prawa 
UE 

Geneza integracji europejskiej i początki Unii Europejskiej; Jednolity Akt Europejski, Traktat z Maastricht, Traktat 
Amsterdamski, Traktat Nicejski, Traktat Lizboński; Podstawy porządku prawnego UE. UE i zasady nowoczesnego 
europejskiego konstytucjonalizmu; Zasada lojalnej współpracy; Zasady pomocniczości i proporcjonalności; Wartości 
Unii Europejskiej i ochrona praw podstawowych; Zasady demokratyczne; Zasada przyznania, zakres i kategorie 
kompetencji Unii; Ramy instytucjonalne Unii. Skład i uprawnienia - Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, 
Komisja, Trybunał Sprawiedliwości; Źródła i procedury legislacyjne: Prawo pierwotne, ogólne zasady prawa Unii, 
umowy międzynarodowe, prawo wtórne i inne akty instytucji; prawo Unii w krajowych porządkach prawnych państw 
członkowskich. Pierwszeństwo, bezpośrednie stosowanie, zgodność uzyskiwana w drodze wykładni, odpowiedzialność 
państwa; obywatelstwo UE. Pojęcie, prawa i obowiązki; wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; przestrzeń 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. 

23 Wprowadzenie do prawa 
karnego 

Wprowadzenie do prawa porównawczego; Pojęcie prawa karnego, postępowania karnego, źródła.  Pojęcie i struktura 
przestępstwa; Zasady i cele prawa karnego; Rola sądu i stron w procesie karnym; Dochodzenie i rola prokuratora w 
postępowaniu karnym. Wymiar sprawiedliwości w drodze negocjacji; pozycja oskarżonego w postępowaniu karnym; 
prawa jednostki w postępowaniu karnym. 

24 
Podejmowanie decyzji w 
biznesie i w 
administracji 

Podejmowanie decyzji indywidualnych i zbiorowych: Definicje, kontekstualizacja obiektu, kontekstualizacja 
przedmiotowa, typy decyzji, czynniki charakteryzujące decydenta. Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. 
Techniki i modele podejmowania decyzji. Bariery i trudności w podejmowaniu decyzji. Zasady i style podejmowania 
decyzji. Grupowe metody podejmowania decyzji. Pierwsze kroki w biznesie. Cechy dobrego i złego przedsiębiorcy na 
podstawie studium przypadku. Rola wizji i determinacji w biznesie. Struktura biznesplanu. Jakie elementy powinien 
zawierać dobry biznesplan? Ryzyko w biznesie - Pojęcie ryzyka i kryteria jego podziału. Strategie zarządzania 
przedsiębiorstwem. Strategie i techniki negocjacji w biznesie. Techniki manipulacji w biznesie i sposoby ochrony przed 
nimi. 

25 Socjologia organizacji 
Rola i znaczenie socjologii organizacji; Organizacje jako systemy ludzkie i społeczne; Weberyjski model organizacji 
biurokratycznej; Style przywództwa i autorytet w organizacjach; Syndrom Grupowego Myślenia; Stereotypy w 
organizacjach; Organizacje oparte na konfliktach; Kultura organizacyjna. 
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26 Podstawy prawa 
konkurencji 

Źródła prawa konkurencji UE; krajowe a unijne prawo konkurencji; wpływ na handel między państwami członkowskimi; 
ogólna struktura art. 101 TFUE [dawny art. 81 TWE]; pojęcie przedsiębiorstw; pojęcie porozumień; pojęcie decyzji 
związków przedsiębiorstw; praktyki uzgodnione; oligopol i struktura rynku; zastosowanie art. 101 TFUE do porozumień 
wertykalnych; Cel lub skutek zmowy między przedsiębiorstwami; zasada minimum; wyłączenie indywidualne - warunek 
wyłączenia; zasada słuszności; sankcje; leniency, leniency plus i postępowanie ugodowe; pojęcie pozycji dominującej; 
nadużycie pozycji dominującej - art. 102 TFUE [dawny art. 82]; rynek właściwy (produktowy i geograficzny); test 
SSNIP; znaczenie nadużycia; nadużycie antykonkurencyjne: nadużycie polegające na wyzysku, odmowa dostawy; 
zakres stosowania rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw; merytoryczna ocena koncentracji; 
procedura przewidziana w rozporządzeniu w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. 

27 Podstawy statystyki dla 
biznesu 

1. Oszacowanie z ufnością do udziału i średniej (jedna populacja), przedział ufności dla udziału (duża próba), wybór 
wielkości próby dla danego marginesu błędu; przedział ufności dla średniego - w założeniu normalnego rozkładu 
populacji i dużych prób. 
2. 2. Hipotezy testowe dotyczące udziału i średniej (jedna populacja), Testy dotyczące udziału (duże próbki); testy 
dotyczące średniej - test t (założenie normalnego rozkładu populacji) i test z (duże próbki). 
3. Wnioski statystyczne parametrów dwóch populacji, przedziały ufności i testy do porównywania proporcji w dwóch 
populacjach (duże próby); przedziały ufności i testy do porównywania średnich z dwóch niezależnych populacji - modele 
o znanych wariancjach, wariancje równe, wariancje nieznane, duże próby; przedziały ufności i testy do porównywania 
średnich - dane sparowane. 
4. 4. Wnioskowanie dla regresji liniowej, test korelacji; oszacowanie parametrów regresji (metoda najmniejszych 
kwadratów); wnioskowanie o nachyleniu regresji; przewidywanie, przedziały ufności dla średniej odpowiedzi i 
indywidualnej odpowiedzi. 
5. 5. Testy Chi-kwadratowe dobrej jakości, jednorodności i niezależności. 
- Przykłady pytań i problemów dotyczących tematów kursu dostępne jako ćwiczenia na stronie internetowej 
wykładowcy. 

28 e-Biznes Podstawowe prawne, ekonomiczne i administracyjne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie. 

29 
Podstawy prawa pracy i 
zabezpieczenia 
społecznego 

I. Prawo pracy jako gałąź prawa, przegląd historyczny; struktura prawa pracy - indywidualne i zbiorowe prawo pracy; 
ogólne cechy prawa pracy; Źródła prawa pracy; funkcje prawa pracy. 
II. Prawo pracy jako gałąź prawa , przegląd historyczny; struktura prawa pracy - indywidualne i zbiorowe prawo 
pracy; ogólne cechy prawa pracy; źródła prawa pracy; funkcje prawa pracy. Podstawowe zasady prawa pracy, 
poszanowanie praw osobistych (godność, prywatność); Zasada równości pracowników; Zakaz dyskryminacji w 
zatrudnieniu; Prawo do godnego wynagrodzenia; Prawo do odpoczynku; Prawo do stowarzyszeniania. III. Stosunek 
pracy, Cechy wyróżniające stosunek pracy; Stosunek pracy i stosunki regulowane przez prawo cywilne; Strony 
stosunku pracy; Nietypowe formy zatrudnienia; Telepraca. 
IV. Zawarcie umowy o pracę, Forma i treść umowy o pracę; Rodzaje umów o pracę. 
V. Zakończenie stosunku pracy, Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron; Wypowiedzenie umowy z 
zachowaniem okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia); Wypowiedzenie umowy 
bez zachowania okresu wypowiedzenia; Przyczyny wypowiedzenia (przyczyny uzasadniające wypowiedzenie); 
Ochrona przed wypowiedzeniem; Wygaśnięcie stosunku pracy; Środki zaradcze z tytułu niesprawiedliwego lub 
niezgodnego z prawem zwolnienia; Świadectwo pracy. 
VI. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy, Obowiązek pracodawcy w zakresie zatrudnienia pracownika; Prawo 
pracodawcy do kierowania i kontroli; Obowiązek wykonywania poleceń; Wynagrodzenie za pracę. 
VII. Ochrona przed przemocą i molestowaniem w miejscu pracy, Ochrona przed mobbingiem w miejscu pracy. 
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VIII. Czas pracy, Rozkład czasu pracy, Praca w godzinach nadliczbowych, Praca w niedziele i święta, Urlop roczny. 
IX Prawa pracowników w związku z rodzicielstwem. 
X System zabezpieczenia społecznego. 

30 Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

Podstawowe prawne, ekonomiczne i administracyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. 

31 

Administracyjnoprawne 
otoczenie biznesu i 
procedury 
administracyjne 

Podstawowe prawne, ekonomiczne i administracyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. 
Definicja "działalności gospodarczej"; Definicja "przedsiębiorcy"; Swoboda działalności gospodarczej: a) swoboda 
podejmowania działalności gospodarczej, b) swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, c) swoboda zakończenia 
działalności gospodarczej; Ograniczenia swobody działalności gospodarczej: a) ograniczenia podmiotowe, b) 
ograniczenia przedmiotowe; Podstawowe obowiązki przedsiębiorców; Rejestracja przedsiębiorców: a) Centralna 
Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, b) Krajowy Rejestr Sądowy; zarejestrowane formy 
przedsiębiorców, organy rejestrowe, tryb rejestracji, wpis do rejestru, opłaty; Definicja " podmiotu zagranicznego"; 
Definicja " przedsiębiorcy zagranicznego"; Podmioty zagraniczne i podjęcie działalności gospodarczej; Oddziały 
przedsiębiorców zagranicznych; Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych; Koncesje; Zezwolenia na 
prowadzenie działalności gospodarczej; Regulowana działalność gospodarcza; Kontrola przedsiębiorcy. 

32 Teoria i praktyka 
przedsiębiorczości 

Przedsiębiorca w teorii klasycznej; teoria innowacji Schumpetera; teorie menedżerskie zachowania firmy; teoria 
zachowania firmy; teoria agencji; teoria kosztów transakcyjnych; właściciele indywidualni; partnerstwo; korporacja; 
spółka holdingowa; funkcjonalna struktura organizacyjna; macierzowa struktura organizacyjna; wydziałowa struktura 
organizacyjna; Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu; Zarządzanie ryzykiem podatkowym; Kluczowe elementy 
modelu biznesowego; Modele biznesowe typu business-to-consumer (B2C); Modele biznesowe typu business-to-
business (B2B); Modele dochodowe i gospodarka cyfrowa; Modele biznesowe typu cloud computing. 

33 

Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne 
LABORATORUM 

Internet i prawo; Prawo informatyczne; Wolność słowa; Dostęp do informacji; Prywatność; Ochrona danych; Chmura 
obliczeniowa; Handel elektroniczny; Prawa autorskie; Cyberprzestępczość. 

34 Prawo własności 
intelektualnej 

Prawna definicja utworu, utrwalenia, tworzenia, kompilacji, kopii, fonorekordów, utworu audiowizualnego, literackiego, 
obrazowego, graficznego; porównanie systemu materialnych praw autorskich i systemu osobistych praw autorskich 
twórców; rodzaje ekonomicznych praw autorskich; rodzaje moralnych praw autorskich; prawa autorskie w przemyśle 
filmowym; zrzeczenie się moralnych praw autorskich w Brytyjskiej ustawie o prawach autorskich; twórcy i inni 
posiadacze praw autorskich, którym przysługuje ochrona praw autorskich, prawa do utworów pochodnych; prawa 
pokrewne (prawa powiązane) i definicja nadawania; naruszenie praw autorskich i zakres uczciwego wykorzystania 
materiałów chronionych prawem autorskim; czas trwania i przeniesienie praw autorskich; zakres swobodnego 
wykorzystania; kwestie praw autorskich do programów komputerowych. 

35 
Marketing w 
międzynarodowym 
środowisku 

Marketing międzynarodowy: Zakres decyzji; Kultury i nowe międzynarodowe wyzwania dla konsumentów; Podejście 
globalne i lokalne. Badania rynku międzynarodowego; Planowanie marketingowe w firmach o zasięgu globalnym i 
międzynarodowym; Segmentacja rynku międzynarodowego; Środowisko marketingu międzynarodowego; 
Międzynarodowa polityka produktowa; Międzynarodowe badania marketingowe; Standaryzacja a adaptacja: Przegląd 
Międzynarodowego Programu Marketingowego; Międzynarodowa Logistyka. 
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36 Teorie przywództwa 

Charakter i znaczenie przywództwa; Przywództwo w biznesie; Przywództwo w polityce; Przywództwo w sektorze 
publicznym; Tradycyjne teorie przywództwa: Heroiczny Przywódca; "Nowe Przywództwo": Wizja, Charyzma i 
Przywództwo transformacyjne; Przywództwo strategiczne; Przywództwo i wizja; Kultura organizacyjna i przywództwo; 
Krajowa kultura i przywództwo. 

37 Polityka regionalna UE 

Cele polityki regionalnej; Zasady polityki regionalnej UE; Spójność społeczna i gospodarcza między regionami w UE; 
Słabo rozwinięte regiony w Europie; Cel I polityki regionalnej; Cel II polityki regionalnej; Cel III polityki regionalnej; 
Zasady funkcjonowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Fundusz Spójności; Europejski Fundusz 
Społeczny; Fundusze strukturalne w latach 2013-2020; Regionalne Programy Operacyjne; Zarządzanie projektami 
europejskimi; Ramy prawne polityki regionalnej; Ramy instytucjonalne polityki regionalnej; Zarządzanie polityką 
regionalną; Efekty gospodarcze polityki regionalnej; Polityka regionalna w Polsce; Projekty europejskie w regionie 
dolnośląskim. 

38 
Wprowadzenie do prawa 
organizacji 
międzynarodowych 

Członkostwo w organizacjach międzynarodowych; Wypowiedzenie członkostwa; Reprezentacja państw członkowskich 
w organizacji międzynarodowej; Finansowanie organizacji międzynarodowych; Stałe organy organizacji 
międzynarodowych; Tworzenie organów organizacji międzynarodowych; Kategorie instrumentów prawnych 
przyjmowanych przez organizacje międzynarodowe; Kontrola sądowa w UE; Jurysdykcja doradcza MTS; Stałe misje w 
organizacjach międzynarodowych; Przywileje i immunitety przedstawiciela członka organizacji międzynarodowej; 
Przywileje i immunitety urzędnika organizacji międzynarodowej; Przywileje i immunitety urzędników ONZ; Przywileje i 
immunitety urzędników UE; Zawieranie traktatów przez organizacje międzynarodowe; Doktryna nadanych uprawnień; 
Doktryna dorozumianych uprawnień; Osobowość prawna organizacji międzynarodowych; Uznawanie państw przez 
organizacje międzynarodowe. 

39 Finanse biznesu 

Funkcja finansowa; Rynki kapitałowe, analiza efektywności i wskaźników rynkowych; Finansowanie krótkoterminowe i 
zarządzanie kapitałem obrotowym; Finansowanie długoterminowe: finansowanie kapitałowe; Finansowanie 
długoterminowe: finansowanie dłużne, finansowanie hybrydowe i leasing; Przegląd metod wyceny inwestycji; Ocena 
inwestycji: zastosowania i ryzyko; Teoria portfela i model wyceny aktywów kapitałowych; Koszt kapitału i struktura 
kapitału; Polityka dywidendowa; Fuzje i przejęcia; Zarządzanie ryzykiem. 

40 Umowy handlowe 

Charakterystyka kontraktów międzynarodowych. Źródła prawa; Przeszkody w handlu międzynarodowym wynikające z 
różnorodności krajowych porządków prawnych; Wpływ organizacji międzynarodowych i stowarzyszeń przedsiębiorców 
na przyjęcie mechanizmów wzmacniających handel międzynarodowy; Zawieranie umów zgodnie z Konwencją 
Wiedeńską o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów; interpretacja umowy; realizacja umowy zgodnie z 
Konwencją Wiedeńską o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów; Skutki niewykonania umowy zgodnie z 
Konwencją Wiedeńską o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów; Sposoby interpretacji umów w ramach 
Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów; Umowa o świadczenie usług; Umowa 
dostawy; Umowa o nieujawnianiu informacji - umowa (NDA); Umowa agencyjna; Umowa partnerska; Umowa 
franczyzowa; Umowa faktoringowa; Okresy przedawnienia; Przerwanie i zawieszenie biegu przedawnienia; Jednolite 
klauzule i umowy w handlu międzynarodowym; Kodyfikacje prawa prywatnego i ich wpływ na inne regulacje związane 
z obrotem międzynarodowym; Klauzule arbitrażowe w umowach międzynarodowych; Klauzule dotyczące wyboru 
prawa; Europejskie prawo umów. 

41 
Etyka i społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu 

Wprowadzenie do etyki. Czym różni się etyka biznesu?; fundamenty moralności Haidta; utylitaryzm i deontologia; 
sprawiedliwość i sprawiedliwość ekonomiczna; Firma: klienci, społeczność, dostawcy, finansiści, pracownicy, inni 
interesariusze; społeczna odpowiedzialność biznesu; limity rynku; ład korporacyjny i kontrola społeczna. 
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42 Globalna ekonomia 

Podstawowe czynniki globalizacji gospodarczej; Zalety i wady globalizacji; Globalizacja z ludzką twarzą; Wzrost 
gospodarczy a rozwój gospodarczy; Źródła i mierniki wzrostu gospodarczego i rozwoju; Strategie wzrostu i rozwoju; 
Cuda wzrostu i katastrofy rozwojowe; Problemy rozwojowe krajów rozwijających się; Etapy rozwoju gospodarek 
narodowych na rynku światowym; Przyczyny nierówności dochodów na świecie; Argumenty za liberalizacją handlu i 
argumenty za ochroną handlu; Rola GATT/WTO w handlu międzynarodowym; Regionalne umowy handlowe; 
Konkurencja handlowa północ-południe w Afryce i Ameryce Łacińskiej; Motywy migracji (czynniki pchające i 
przyciągające); Problemy międzynarodowej migracji zarobkowej; Zwycięzcy i przegrani w procesie migracji; Rola 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rozwoju gospodarczym; Korzyści z BIZ dla krajów przyjmujących i 
pochodzenia; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na rynkach rozwiniętych i wschodzących; Kryzys finansowy i jego 
wpływ na gospodarkę światową; Długookresowe globalne wyzwania gospodarcze; Sposoby ograniczania ubóstwa w 
krajach ubogich; Bezpieczeństwo żywnościowe na świecie; Wpływ MFW i Banku Światowego na kraje rozwijające się. 

43 Podstawy inwestowania 

Otoczenie inwestycyjne; Rynki i transakcje papierami wartościowymi; Informacje inwestycyjne i transakcje papierami 
wartościowymi; Zwrot i ryzyko; Wartość pieniądza w czasie; Nowoczesne koncepcje portfela; Akcje zwykłe; 
Analizowanie akcji zwykłych; Wycena akcji; Efektywność rynku i ekonomia behawioralna; Stałe papiery wartościowe; 
Wycena obligacji; Fundusze wzajemne i fundusze giełdowe; Zarządzanie własnym portfelem; Opcje: Puts and calls; 
przyszłościowe rynki terminowe i papiery wartościowe. 

44 Negocjacje w biznesie Kultury biznesu; Tło negocjacji handlowych; Strategie negocjacyjne; Język negocjacji; Etapy negocjacji; Regulacje 
prawne negocjacji. 

45 
Zamówienia publiczne i 
partnerstwo publiczno-
prywatne w UE 

1. Przepisy TFUE dotyczące zamówień publicznych i partnerstw publiczno-prywatnych. 
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych: 
a) przedmiot i zakres stosowania; b) definicje - instytucje zamawiające, podmioty prawa publicznego, zamówienia 
publiczne, zamówienia publiczne na roboty budowlane, obiekt budowlany, zamówienia publiczne na dostawy, 
zamówienia publiczne na usługi, oferenci, kandydaci, podmioty świadczące usługi publiczne, etykiety, wymogi 
dotyczące etykiet; c) progi; d) zasady ogólne; e) procedury; f) techniki i instrumenty w zakresie zamówień 
elektronicznych i zagregowanych; g) przebieg postępowania; h) realizacja zamówienia; i) poszczególne systemy 
zamówień - wybrane przykłady; j) zarządzanie - wybrane zagadnienia. 
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji: a) 
przedmiot i zakres stosowania; b) zasady ogólne; c) definicje - koncesje, wykonawcy, kandydaci, oferenci, 
koncesjonariusze, wykonanie robót budowlanych, obiekt budowlany, prawo wyłączne; d) instytucje zamawiające i 
podmioty zamawiające; e) progi; f) przepisy ogólne; g) przepisy dotyczące udzielania koncesji - zasady ogólne i 
gwarancje proceduralne; h) wykonywanie koncesji. 
4. Zielona Księga w sprawie partnerstw publiczno-prywatnych oraz prawa wspólnotowego w zakresie zamówień 
publicznych i koncesji: a) definicja partnerstw publiczno-prywatnych; b) elementy charakteryzujące partnerstwa 
publiczno-prywatne; c) wybór partnera prywatnego; d) etapy następujące po wyborze partnera prywatnego; e) 
zinstytucjonalizowane partnerstwa publiczno-prywatne. 

46 Prawo reklamy Podstawowe zasady prawa reklamowego 

47 Seminarium dyplomowe Przygotowanie pracy licencjackiej 

48 Planowanie w biznesie Zasady i metody planowania działalności gospodarczej 
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49 Międzynarodowe prawo 
handlowe 

Ustanowienie GATT; WTO: funkcje i struktura; Unia Celna UE; GATS; TRIPS; stosunki WTO-UE; Instytucja Systemu 
Rozstrzygania Sporów WTO; Jurysdykcja i prawo właściwe w ramach Uzgodnienia WTO w sprawie Rozstrzygania 
Sporów; Środki zaradcze i zgodność w ramach Rozstrzygania Sporów WTO; WTO i kwestie bezpieczeństwa zbiorowego; 
Zasada największego uprzywilejowania; traktowanie krajowe; bariery w dostępie do rynku dla towarów; subsydia i cła 
wyrównawcze; antydumping; Porozumienie w sprawie barier technicznych w handlu; Porozumienie WTO w sprawie 
stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (Porozumienie SPS); zamówienia publiczne; środki i kontrola wywozu. 

50 Opodatkowanie biznesu 

Główne cechy prawa podatkowego; Pojęcie dochodów; Rezydencja podatkowa osób prawnych; Przepisy dotyczące 
kontrolowanych spółek zagranicznych; Podatnicy VAT UE; Przepisy dotyczące wystawiania faktur VAT; Zdarzenie 
powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku VAT UE; Miejsce dostawy zgodnie z przepisami 
UE dotyczącymi VAT; Transakcje wewnątrzwspólnotowe; System Wymiany Informacji VAT; Opodatkowanie grup 
przedsiębiorstw; Zasada ceny rynkowej; Metody wyceny transferowej; Przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji; Pomoc 
państwa i prawo podatkowe; Podstawowe zasady dotyczące stałego zakładu; Stały zakład agencji; Stały zakład i 
gospodarka cyfrowa; Zyski przedsiębiorstw; Dywidendy, tantiemy i odsetki. 

51 Zarządzanie 
innowacjami w biznesie 

Rola i funkcjonowanie innowacji w biznesie 

52 Ochrona konsumentów 
w UE 

Pojęcie konsumenta; instrumenty ochrony konsumentów; obszary związane z ochroną konsumentów; rozwój polityki 
konsumenckiej w UE; prawo dotyczące marketingu i reklamy; nieuczciwe praktyki handlowe; praktyki wprowadzające 
w błąd; praktyki agresywne; nieuczciwe warunki w umowach konsumenckich; odpowiedzialność za produkt; usługi 
telekomunikacyjne; usługi finansowe; usługi turystyczne; rozstrzyganie sporów. 

53 Karne aspekty obrotu 
gospodarczego 

1. Stosunki gospodarcze jako przedmiot ochrony prawnej. 2. Wprowadzenie do przepisów polskiego kodeksu karnego 
i polskiego kodeksu karnego skarbowego. 3. Podstawowe zasady odpowiedzialności karnej. 4. Definicja czynu 
zabronionego, przestępstwa i drobnego przestępstwa. 5. Różnice między przestępstwem podatkowym a drobną 
przestępczością podatkową.  6. Zakazy czynu zabronionego (przedmiot ochrony, przedmiot, strona przedmiotowa, 
strona przedmiotowa). 6. 
7. Określenie czasu i miejsca dokonania czynu zabronionego. 7. 8. Okoliczności wyłączające winę (obłąkanie, pomyłka, 
niepełnoletni). 8. 9. Okoliczności wykluczające bezprawność (obrona konieczna, stan konieczności, eksperyment 
ekonomiczny). 10. Kary za przestępstwa w białych kołnierzykach (grzywna; ograniczenie wolności; kara pozbawienia 
wolności). 10. 
11. Katalog środków karnych. 10. 12. Specyfika wybranych przestępstw "białych kołnierzyków": a) Nadużycie zaufania 
- art. 296 kk b) Przekupstwo / przekupstwo menedżerskie - art. 296a kk c) Oszustwo kapitałowe - art. 297 kk d) 
Oszustwo dotyczące bezpieczeństwa - art. 298 kk e) Pranie pieniędzy - art. 299 kk f) Wyzysk (lichwa) - art. 304 kk. 

54 Biznes europejski 

Europejski biznes. Fakty i liczby; Główne sektory gospodarki europejskiej; Kraje europejskie w gospodarce światowej; 
Wolny handel pomiędzy firmami europejskimi; Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie; Usługi w krajach 
europejskich; Zasady konkurencji pomiędzy firmami europejskimi; Fuzje z firmami zagranicznymi; Migracja siły 
roboczej w Europie; Korzyści i koszty euro dla firm europejskich; Start-upy w Europie; Prawo własności intelektualnej; 
Podatki dla firm europejskich; Odnowiona strategia przemysłowa dla biznesu europejskiego; Polski biznes na jednolitym 
rynku europejskim. 
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55 Ochrona danych i 
informacji w biznesie 

1.Znaczenie prywatności. 2.Wartość biznesowa informacji. 3.Źródła prawa ochrony danych osobowych. 4.Definicja 
danych i informacji, w tym danych osobowych i danych szczególnie chronionych. 5.Przetwarzanie danych, w tym zasady 
dotyczące przetwarzania danych, zgodność z prawem przetwarzania danych, warunki wyrażenia zgody. 6.Prawo do 
ochrony danych, w tym dostęp do danych, prawo do poprawiania danych, prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia 
zapomnianym"), prawo do sprzeciwu. 7.Polityka wewnętrzna w zakresie ochrony danych i kodeksy postępowania. 
8.Administrator i przetwarzający dane, w tym ogólne obowiązki, odpowiedzialność, bezpieczeństwo danych osobowych. 
9.Stanowisko i zadania inspektora ochrony danych. 10.Niezależne organy nadzorcze, w tym kompetencje, zadania i 
uprawnienia. 11.Przekazywanie danych. 12.Środki zaradcze, odpowiedzialność i kary. 13.Prywatność w miejscu pracy. 
14.Prywatność finansowa. 15.Prywatność w mediach społecznościowych. 16.Dostęp do informacji publicznych i ich 
znaczenie dla podmiotów gospodarczych. 

56 Analiza finansowa Przygotowanie i analiza sprawozdań finansowych 

57 Finanse przedsiębiorstw 

Funkcja finansów; Rynki kapitałowe, efektywność rynku i analiza wskaźników; Finansowanie krótkoterminowe i 
zarządzanie kapitałem obrotowym; Finansowanie długoterminowe: finansowanie kapitałem własnym; Finansowanie 
długoterminowe: finansowanie dłużne, finansowanie hybrydowe i leasing; Przegląd metod wyceny inwestycji; Ocena 
inwestycji: zastosowania i ryzyko; Teoria portfela i model wyceny aktywów kapitałowych; Koszt kapitału i struktura 
kapitału; Polityka dywidendowa; Fuzje i przejęcia; Zarządzanie ryzykiem. 

58 Wprowadzenie do prawa 
finansowego 

Definicja i funkcje finansów publicznych; Autonomia finansowa UE: system zasobów własnych; Budżet państwa i budżet 
UE; Zasady budżetowe; Dług publiczny i deficyt budżetowy; Wieloletnie planowanie finansowe w UE. Definicja; Podatki 
w UE; Cło i źródła prawa celnego UE; Europejskie prawo inwestycyjne; Zasady prawne działania Europejskiego Banku 
Centralnego i banków centralnych państw członkowskich UE; Działalność Europejskiego Systemu Banków Centralnych; 
Organizacja Europejskiego Systemu Banków Centralnych; Europejskie regulacje bankowe; Nadzór finansowy w UE; 
Unia bankowa; Unia rynków kapitałowych; Klasyfikacja instytucji finansowych w UE; Europejskie prawo inwestycyjne; 
Systemy gwarancji depozytów; Rozwiązanie 

59 Rynki i instytucje 
finansowe 

Co oznaczają stopy procentowe i jaka jest ich rola w wycenie ?; Dlaczego zmieniają się stopy procentowe ?; Jak ryzyko 
i struktura terminowa wpływają na stopy procentowe ?; Czy rynki finansowe są wydajne ?; Dlaczego istnieją instytucje 
finansowe ?; Dlaczego występują kryzysy finansowe i dlaczego są tak szkodliwe dla gospodarki ?; Banki centralne; 
Prowadzenie polityki pieniężnej; Rynki pieniężne; Rynek obligacji; Giełda Papierów Wartościowych; Rynki kredytów 
hipotecznych; Rynek walutowy; Międzynarodowy system finansowy; Bankowość i zarządzanie instytucjami 
finansowymi; Regulacje finansowe; Sektor bankowy: struktura i konkurencja; Przemysł funduszy inwestycyjnych; 
Firmy ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne; Banki inwestycyjne, brokerzy i dealerzy papierów wartościowych oraz 
firmy venture capital; Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych; Zabezpieczanie pochodnymi instrumentami 
finansowymi. 

60 Usługi finansowe 

1. Usługi finansowe - pojęcie, specyfika, typy (usługi bankowe, usługi kredytowe, usługach płatniczych, usługi 
ubezpieczeniowe, usługi inwestycyjne). 
2. Pośrednicy na rynku usług finansowych (koncepcja, rodzaje, regulacje, prawa i obowiązki pośredników, zasady 
dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności przez pośredników). 
3. Ryzyko związane z interesem konsumentów w sektorze usług finansowych - źródła. 
4. Pojęcie ochrony klienta (konsumenta) w usługach finansowych. 
5. Umowy i niedozwolone klauzule na rynku usług finansowych. 
6. Swoboda umów na rynku usług finansowych. 
7. Wynagrodzenie za usługi finansowe 8. Obowiązek instytucji finansowych do ujawnienia informacji swoim klientom. 
9. Skutki nieprzestrzegania obowiązku instytucji finansowych w zakresie ujawniania informacji swoim klientom. 
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10. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych (formularze i przykłady). 
11. Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku kredytowym (formularze i przykłady). 
12. Nieuczciwe praktyki rynkowe na rynku usług finansowych. 
13. Usługi finansowe świadczone na odległość (koncepcja, regulacja, mechanizm ochrony konsumentów). 
14. Usługi bankowe (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia usług bankowych, rodzaje i 
regulacje). 
15. Usługi depozytowe (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia usług depozytowych, rodzaje, 
regulacje, prawa i obowiązki posiadaczy rachunków bankowych i banków). 
16. Usługi kredytowe (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia usług kredytowych, rodzaje, 
regulacje, prawa i obowiązki kredytobiorców i wierzycieli).17. Kredyt konsumencki (koncepcja, założenia, podmioty 
uprawnione do świadczenia usług kredytu konsumenckiego, rodzaje, regulacje, prawa i obowiązki kredytobiorców i 
wierzycieli). 
18. Kredyt bankowy (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia bankowych usług kredytowych, 
rodzaje, regulacje, prawa i obowiązki kredytobiorców i banków). 
19. Kredyt hipoteczny (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia usług kredytu hipotecznego, 
rodzaje, regulacje, prawa i obowiązki kredytobiorców i banków). 
20. Hipoteka odwrócona (hipoteka odwrócona w modelu kredytowym, koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do 
świadczenia usług odwróconej hipoteki, rodzaje, regulacje, prawa i obowiązki kredytobiorców i banków). 
21.Renta dożywotnia (dożywocie), uwzględnienie dożywotniej renty dożywotniej, zwolnienie kapitału (hipoteka 
odwrócona na modelu sprzedaży, koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia tych usług, rodzaje, 
przepisy, prawa i obowiązki usługodawców i klientów-odbiorców ). 
22. Usługi płatnicze (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia usług płatniczych, rodzaje, 
regulacje, prawa i obowiązki dostawców usług i klientów-użytkowników). 
23. Usługi inwestycyjne (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia usług inwestycyjnych, rodzaje, 
regulacje, prawa i obowiązki firm inwestycyjnych i klientów). 
24. Usługi ubezpieczeniowe (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia usług inwestycyjnych, 
rodzaje, regulacje, prawa i obowiązki zakładów ubezpieczeń i ubezpieczonych).25. Dystrybucja ubezpieczeń 
(dystrybutor ubezpieczeń, rodzaje dystrybutorów ubezpieczeń, regulacje, obowiązki dystrybutorów ubezpieczeń). 
26. Bancassurance. 
27. Usługi emerytalne (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia usług emerytalnych, rodzaje, 
regulacja, emerytura otwarta, dobrowolne formy oszczędności emerytalnych - Indywidualne konta emerytalne i 
Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego, Urząd ds. Pracowniczych programów emerytalnych, inne 
alternatywne rodzaje usług - kapitał własny wydanie). 
28. Instytucje właściwe do rozstrzygania sporów między instytucjami finansowymi a klientami (Rzecznik Finansowy, 
Sąd Arbitrażowy przy Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce). 
29. Rozpatrywanie skarg klientów - operatorzy rynku finansowego (instytucje finansowe). 
30. Rola Rzecznika Finansowego na rynku usług finansowych w Polsce. 
31. Rola Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na rynku usług finansowych. 
32. Rola Komisji Nadzoru Finansowego na rynku usług finansowych. 
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61 Finanse publiczne 

Definicja i funkcje finansów publicznych (alokacja, dystrybucja, stabilizacja); Ramy prawne finansów publicznych UE; 
Autonomia finansowa UE: system zasobów własnych; Definicja budżetu państwa; Budżet UE; Zasady budżetowe; 
Dochody z UE; Stabilność fiskalna; Zasady stabilności budżetowej; Dług publiczny i deficyt budżetowy. Finansowanie 
długu publicznego i deficytu budżetowego; Przywrócenie stabilności budżetowej; Procedura budżetowa; Wieloletnie 
planowanie finansowe w UE. Definicja; Procedura nadmiernego deficytu budżetowego w państwach członkowskich UE; 
Finanse samorządu terytorialnego. Finansowanie długu i deficytu samorządu lokalnego Pojęcie i funkcje systemu 
podatkowego, rodzaje podatków; Unikanie podwójnego opodatkowania; Harmonizacja VAT; Harmonizacja podatku 
akcyzowego, podatki bezpośrednie (opodatkowanie majątku, opodatkowanie konsumpcji, opodatkowanie oraz 
środowisko i zasoby naturalne); Cło i źródła prawa celnego UE. 

62 Wprowadzenie do 
ekonometrii 

1. Oszacowanie parametrów regresji (metoda najmniejszych kwadratów); wnioskowanie o nachyleniu regresji; 
pewność i przewidywane przedziały.2. Oszacowanie parametrów regresji; wnioskowanie o współczynnikach regresji; 
pewność i przewidywane przedziały.3. Założenia i warunki modelu regresji - badanie reszt.4. Testowanie modelu 
regresji wielokrotnej, współczynnika determinacji, błędu standardowego, testu F.5. Udoskonalenie modelu. Przykłady 
pytań i problemów dotyczących tematów kursu dostępnych (od października 2018 r.) Jako ćwiczenia na stronie 
internetowej wykładowcy. 

63 Międzynarodowa 
polityka podatkowa 

Cele międzynarodowych przepisów podatkowych; Suwerenność podatkowa; Jurysdykcje podatkowe dotyczące źródła i 
miejsca zamieszkania; Opodatkowanie inwestycji wewnętrznych; Opodatkowanie inwestycji zewnętrznych; Prawne 
podwójne opodatkowanie; Podwójne opodatkowanie gospodarcze; Konkurencja podatkowa; Międzynarodowa 
neutralność podatkowa; Modelowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania OECD i ONZ; Cel i struktura umów 
o unikaniu podwójnego opodatkowania; Koncepcja zamieszkania; Koncepcja źródła; Metody zwolnienia z podwójnego 
opodatkowania w wymiarze prawnym; (Wielostronna) Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach 
podatkowych; VAT i gospodarka cyfrowa; Opodatkowanie przedsiębiorstw i gospodarka cyfrowa; Wielostronna 
konwencja w sprawie wdrożenia środków związanych z traktatem podatkowym w celu zapobiegania BEPS; Polityka VAT 
UE; Unijna polityka opodatkowania osób prawnych. 

64 Rynek ubezpieczeń 

Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem korporacyjnym i ubezpieczeń; Identyfikacja ryzyka; Ocena ryzyka i techniki 
łączenia ryzyka; Podstawy ubezpieczenia; Ubezpieczalne niebezpieczeństwa i organizacje ubezpieczeniowe; Funkcje 
ubezpieczeniowe Rynki ubezpieczeniowe: ekonomia i problemy; Przepisy ubezpieczeniowe i umowy ubezpieczeniowe; 
Polisy dot. aut osobowych; Ubezpieczenie domu (HO); Profesjonalne planowanie finansowe; Polisy na życie; 
Standardowe postanowienia umowy ubezpieczenia na życie i opcje; Renty; Ubezpieczenie zdrowotne i dochód z tytułu 
niepełnosprawności; Świadczenia pracownicze; Zakład Ubezpieczeń Społecznych; Ubezpieczenie od bezrobocia i 
odszkodowań pracowniczych; Ubezpieczenie nieruchomości komercyjnych i odpowiedzialności cywilnej 

65 Analiza portfelowa 

Środowisko inwestycyjne; Rynki papierów wartościowych i transakcje; Informacje inwestycyjne i transakcje na 
papierach wartościowych; Zwrot i ryzyko; Wartość pieniądza w czasie; Nowoczesne koncepcje portfela; Akcje zwykłe; 
Analiza akcji zwykłych; Wycena akcji; Efektywność rynku i finanse behawioralne; Papiery wartościowe o stałym 
dochodzie; Wycena obligacji; Fundusze wspólnego inwestowania i fundusze ETF; Zarządzanie własnym portfelem; 
Opcje  put i call; Rynki terminowe i papiery wartościowe; Inwestowanie w akcje uprzywilejowane; Inwestycje z 
korzyściami podatkowymi; Nieruchomości i inne inwestycje rzeczowe. 

66 Finanse personalne 

Proces planowania finansowego, mierzenie kondycji finansowej i tworzenie planu; Zrozumienie i docenienie wartości 
pieniądza w czasie; Planowanie i strategie podatkowe; Zarządzanie aktywami gotówkowymi lub płynnymi; Korzystanie 
z kart kredytowych: rola otwartego kredytu; Pożyczki studenckie i konsumenckie: rola planowanych pożyczek; Decyzja 
w sprawie domu i samochodu; Ubezpieczenia na życie i zdrowie; Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej; 
Podstawy inwestowania; Inwestowanie w akcje; Inwestowanie w obligacje i  alternatywy; Fundusze wspólnego 
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inwestowania: łatwy sposób na dywersyfikację; Planowanie emerytury; Planowanie majątku: oszczędność pieniędzy 
spadkobierców i bólu głowy; Wydarzenia z życia finansowego - łączenie wszystkich elementów. 

67 Finanse 
międzynarodowe 

Model Mundella-Fleminga i skuteczność polityki pieniężnej i fiskalnej; Składniki i determinanty bilansu płatniczego; 
Równowaga, nierównowaga i korekta bilansu płatniczego; Międzynarodowe koncepcje parytetu, parytet siły nabywczej, 
efekt Fishera, międzynarodowy efekt Fishera, parytet stóp procentowych; Ustalanie kursów walut; Wpływ stopy 
procentowej na kurs walutowy, wpływ stopy inflacyjnej na kurs walutowy; Reżimy kursowe (twarde kołki, miękkie 
kołki, kursy płynne); Waluty międzynarodowe i globalne rezerwy walutowe; Rynki walutowe; Ewolucja 
międzynarodowych systemów monetarnych (złoty standard, system Bretton Woods, system post Bretton Woods); 
Kryteria, koszty i korzyści optymalnych obszarów walutowych; Ewolucja teorii optymalnego obszaru walutowego; 
Międzynarodowe przepływy kapitału. Przepisy dotyczące międzynarodowych przepływów kapitału; Dług zewnętrzny - 
przyczyny i skutki; Dług zewnętrzny w gospodarkach rozwijających się; Programowanie finansowe MFW; Rynki 
wschodzące, przepływy kapitału i kontrola kapitału; Epizody kryzysowe zaawansowanych i wschodzących gospodarek 
rynkowych. 

68 Instrumenty finansowe 

Struktura rynku kapitałowego; Funkcjonowanie rynku kapitałowego; Struktura rynku pieniężnego; Rodzaje 
instrumentów finansowych; Korzystanie z instrumentów finansowych; Dłużne papiery wartościowe; Instrumenty 
pochodne; Rodzaje swapów; Opcje; Regulacja swapów; Akcje; Regulacja papierów wartościowych; Bony jako 
instrumenty finansowe; Fundusze hedgingowe. 
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69 Bankowość 

Bank - koncepcja i specyfika. Bank na rynku finansowym - względy koncepcyjne. Działalność bankowa, operacje 
bankowe, usługi bankowe, ocena bankowa. Bank jako specjalna instytucja finansowa - bank jako przedsiębiorca 
(charakterystyka). Rola banków w gospodarce - koncepcja, specyfika, funkcje. Pośrednictwo kredytowe (koncepcja, 
specyfika, regulacja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia usług pośrednictwa kredytowego). Rodzaje 
banków zgodnie z regulacjami prawnymi, banki uniwersalne i komercyjne, banki wyspecjalizowane (np. banki 
handlowe, banki wydające, banki prywatne). System bankowy - koncepcja, założenia, struktura, podstawy prawne 
działań bankowych, ramy instytucjonalne systemu bankowego. Sieć bezpieczeństwa systemu bankowego - koncepcja, 
specyfika, funkcje, struktura. Bankowość centralna - koncepcja, specyfika, funkcje. Niezależność banków centralnych. 
Bank centralny Polski - Narodowy Bank Polski - koncepcja, funkcje, struktura, Rada Polityki Pieniężnej. Cele i 
instrumenty finansowe polityki pieniężnej. System Europejskiego Banku Centralnego - koncepcja, założenia, struktura, 
regulacja, ramy instytucjonalne dla ESBC. Funkcje polityki pieniężnej Europejskiego Systemu Banków Centralnych. 
Nadzór bankowy - koncepcja, założenia, funkcje, modele. Nadzór bankowy w Polsce - Komisja Nadzoru Finansowego 
(ramy prawne, cel nadzoru, zadania i cele, środki nadzoru). System ubezpieczeń depozytowych w Polsce - koncepcja, 
założenia, funkcje, ramy instytucjonalne, cel systemu ubezpieczeń depozytów. Bankowy Fundusz Gwarancyjny - 
koncepcja, założenia, funkcje, cel gwarancji. Ryzyko bankowe - pojęcie, specyfika, rodzaje, wzajemne powiązania 
między ryzykiem bankowym, redukcja ryzyka bankowego. Ryzyko kredytowe - ogólne i indywidualne ryzyko kredytowe 
(koncepcja, specyfika, modele redukcji). Pozycja i działalność finansowa banków, zakładanie banków , ocena sytuacji 
finansowej i ekonomicznej banków. Podstawowe wskaźniki oceny sytuacji finansowej i ekonomicznej banków, 
stosowanie zasad ostrożnościowych. Działalność depozytowa (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do 
świadczenia usług depozytowych, rodzaje, regulacje, prawa i obowiązki usługodawcy i klienta-użytkownika). Rachunek 
bankowy, umowa rachunku bankowego (koncepcja, założenia, specyfika). Rodzaje rachunków bankowych (bieżące, 
oszczędnościowe, rachunki papierów wartościowych, dla klienta indywidualnego, dla przedsiębiorców, dla władz 
lokalnych). Usługi rozliczeń i rozrachunków bankowych (koncepcja, rodzaje, formularze). Usługi w zakresie rozliczeń i 
płatności bankowych. Metody bezgotówkowych instrumentów rozliczeniowych i płatniczych - polecenia przelewu, 
polecenia zapłaty, czeki (papierowe i elektroniczne), plastikowe i wirtualne karty płatnicze (karta obciążeniowa, karta 
kredytowa, karta debetowa, karta przedpłacona), inkaso bankowe , akredytywy, rozliczenia.   System rozrachunku z 
bankiem współpracującym (koncepcja, formularze, regulacje, standardy, stosowanie zasad ostrożnościowych). 
Płatności mobilne - koncepcja, specyfika, regulacja, założenia, ramy Usługi kredytowe (koncepcja, założenia, podmioty 
uprawnione do świadczenia usług kredytowych). Pożyczka (kredyt) - koncepcja, specyfika, założenia. Umowa pożyczki 
- elementy, regulacja. Rodzaje kredytu - kredyt konsumencki, kredyt bankowy, kredyt hipoteczny, kredyt hipoteczny 
odwrócony (koncepcja, założenia, podmioty uprawnione do świadczenia usług kredytowych, regulacje). Polityka i 
procedury kredytowe - etapy procedur kredytowych, wnioski kredytowe. Ocena zdolności kredytowej - koncepcja, 
specyfika, regulacja, założenie, metody (ocena wiarygodności kredytowej, ocena kredytowa). Granice koncentracji 
bankowej. Prawna forma zabezpieczenia kredytów bankowych - koncepcja, specyfika, regulacja, założenie. Klasyfikacje 
portfeli kredytowych (koncepcja, specyfika, regulacja, założenia, limity). Nadzór indywidualny, uzupełniający, 
makroostrożnościowy i skonsolidowany. 

70 Badania operacyjne 

Programowanie liniowe (LP): terminologia i sformułowania; Graficzne i algebraiczne rozwiązania LP (algorytm 
Simpleks): Dualność: pisanie dualności LP, relacje pierwotna-dualna; Problem z transportem i problem z 
przydzieleniem; Rozwiązywanie programowania liniowego za pomocą Solvera; Teoria decyzji: podejmowanie decyzji, 
gdy ryzyko jest nieznane; Teoria gier: dwóch graczy, strategie czyste i mieszane; Problemy z kolejkami i czasem 
oczekiwania; Programowanie dynamiczne, problem komiwojażera (wędrownego sprzedawcy), problem plecakowy 
oraz inne problemy i modele badań operacyjnych 
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71 Rynek kapitałowy 

Analiza inwestycji; Kompromisy zwrotu z ryzyka; Dywersyfikacja; Struktura terminowa stóp procentowych; Arbitraż; 
Model CAPM; Nowoczesna teoria portfela; Indywidualne zarządzanie portfelem; Etyka na rynku kapitałowym; Wycena 
aktywów; Analizy fundamentalne i techniczne; Inwestowanie aktywne a pasywne; Hipoteza efektywnego rynku; Czarne 
łabędzie, antykruchość Rynki akcji i obligacji; Instrumenty pochodne; Giełdy i ich role; Bańki aktywów; Finanse 
behawioralne. 

72 Europejski system 
administracyjny 

Państwo administracyjne; System administracyjny; Europejska przestrzeń administracyjna; Europejski system 
administracyjny - koncepcja; Europejski system administracyjny - geneza; Europejski system administracyjny - rozwój; 
Europejski system administracyjny - struktura; Europejski system administracyjny - funkcjonowanie i interakcje; 
Europejski system administracyjny - przyszłość. 

73 Zarządzanie 
korporacyjne 

Podstawy ładu korporacyjnego w Europie; Rada dyrektorów; Akcjonariusze; Dyrektorzy, pracownicy, wierzyciele; 
Pośrednicy informacji; Prawo korporacyjne;Rola i obowiązki dyrektorów i menegerów Dyrektorzy i menedżerowie - 
rozróżnienie; Mianowanie i postępowanie dyrektorów; Obowiązki powiernicze; Uprawnienia i obowiązki dyrektorów; 
Odpowiedzialność dyrektorów; Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy; Badanie sprawozdań finansowych; 
Sporządzanie sprawozdań finansowych; Audyt wewnętrzny; Zewnętrzni audytorzy. 

74 Systemy ochrony praw 
człowieka 

Podstawowe koncepcje kursu. Co to jest system ochrony praw człowieka ?; Krótka historia praw człowieka; Ochrona 
praw człowieka w ONZ; System ochrony praw człowieka oparty na traktatach ONZ; Ochrona praw człowieka w Radzie 
Europy; Europejska Konwencja Praw Człowieka; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej; Afrykańska Karta Praw 
Człowieka i Ludów; Międzyamerykańska konwencja praw człowieka; Krajowe systemy ochrony praw człowieka. 

75 
Dostęp do informacji i 
zarządzanie 
informacjami 

Prawne, administracyjne i ekonomiczne aspekty zarządzania informacjami. 

76 Polityka i prawo 
migracyjne 

(jeśli chodzi o stan, wszystkie pytania dotyczą prawa i polityki w wybranym kraju). Przegląd krajowych instrumentów 
prawnych w dziedzinie migracji; Organy publiczne zaangażowane w tworzenie polityki i prawa migracyjnego; Organy 
administracyjne i sądowe zaangażowane w stosowanie prawa migracyjnego; Kontrola graniczna; Międzynarodowa i 
europejska współpraca w dziedzinie kontroli granicznej - przypadek FRONTEX-u; Prawo do wjazdu do kraju; Odmowa 
wjazdu; Prawo pobytu; Wiza - pojęcie, rodzaje, procedura; Stanowisko członków rodziny mieszkańców; Rezydencja 
długoterminowa; Migracja zarobkowa i ekonomiczna; Humanitarne powody pobytu; Azyl i inne formy ochrony 
cudzoziemców; Dostęp do rynku pracy; Dostęp do działalności na własny rachunek; Czynniki wpływające na pomyślną 
integrację; Powrót nielegalnie przebywających imigrantów; Zarządzanie migracją poprzez partnerstwo UE z krajami 
spoza UE; Handel ludźmi. 

77 Międzynarodowy 
arbitraż i mediacje 

Alternatywne metody rozwiązywania sporów; Internetowe rozstrzyganie sporów; Rola i charakter arbitrażu; Różne 
rodzaje arbitrażu; Charakterystyka arbitrażu; Źródła międzynarodowego prawa arbitrażowego; Arbitrażowość; Umowa 
o arbitraż; Forma umowy o arbitraż; Prawo właściwe dla umowy o arbitraż; Prawo właściwe dla przedmiotu sporu; Lex 
loci arbitri; Zdolność stron do arbitrażu; Arbitrzy; Mianowanie arbitrów; Bezstronność i niezależność arbitrów; 
Zakwestionowanie i wymiana arbitrów; Organizacja trybunału arbitrażowego; Język w arbitrażu; Arbitraż ad hoc; 
Arbitraż instytucjonalny; Arbitraż inwestycyjny; Postępowanie arbitrażowe; Prowadzenie postępowania arbitrażowego; 
Dowody w arbitrażu; doktryna "Kompetenz - Kompetenz" (kompetencji-kompetencji); Poufność w arbitrażu; 
Orzeczenie arbitrażowe; Rodzaje orzeczeń arbitrażowych; Uznanie wyroku arbitrażowego; Wykonanie wyroku 
arbitrażowego; Podstawy do odrzucenia wykonania i uznania orzeczenia arbitrażowego; Rola sądów państwowych we 
wspomaganiu arbitrażu; Odwołanie od wyroku arbitrażowego; Koszty arbitrażu międzynarodowego; Definicja mediacji; 
Rodzaje mediacji; Wymagania dotyczące udziału stron w mediacji; Umowa mediacyjna; Prowadzenie mediacji; 
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Pośrednik i jego obowiązki; Koszty mediacji; Uznanie i wykonanie ugody zawartej w drodze mediacji; Wpływ mediacji 
na przedawnienia;Med-Arb jako ADR / ODR.  

78 Prawo odpowiedzialności 
międzynarodowej 

Odpowiedzialność jako konsekwencja osobowości na mocy prawa międzynarodowego; Podmioty odpowiedzialne; 
Odpowiedzialność za szkodliwe konsekwencje czynów nie zabronionych przez prawo międzynarodowe; Kodyfikacja 
odpowiedzialności państwa; Elementy międzynarodowego aktu niezgodnego z prawem; Przypisanie postępowania 
państwu, organizacjom międzynarodowym i innym podmiotom; Okoliczności wykluczające bezprawność; Treść 
międzynarodowej odpowiedzialności; Warunki naprawy; Odpowiedzialność za rażące naruszenia zobowiązań w zakresie 
praw człowieka; Realizacja odpowiedzialności międzynarodowej; Powołanie się na odpowiedzialność; Środki zaradcze; 
Ochrona dyplomatyczna. Kanał dyplomatyczny, trybunał arbitrażowy i sądy międzynarodowe; Odpowiedzialność 
organizacji międzynarodowych; Międzynarodowa odpowiedzialność karna. 

79 
Reformy 
administracyjne w 
państwach europejskich 

Europejskie profile administracyjne i ich podstawowe cechy; Rodzaje samorządów lokalnych w Europie; System 
personelu publicznego w Europie; Systemy administracyjne w wybranych krajach europejskich (np. Francja, Niemcy, 
Włochy, Wielka Brytania); Zakres sektora publicznego w wybranych krajach europejskich; Struktura i zadania 
administracji publicznej w wybranych krajach europejskich; Reformy administracyjne - pojęcia, pojęcia, rodzaje, 
czynniki; Wpływ integracji europejskiej na krajowe systemy administracyjne; Decentralizacja; Regionalizacja; 
Federalizacja; Reformy terytorialne; Prywatyzacja; Ponowna urbanizacja; agentification 

80 
Współpraca 
międzynarodowa i 
wzajemna pomoc 

Prawne, administracyjne i ekonomiczne aspekty współpracy międzynarodowej i wzajemnej pomocy. 

81 
Rynek horyzontalny dla 
zrównoważonego 
rozwoju 

Jaka jest definicja pionowych i poziomych rozwiązań biznesowych? Jaka jest różnica między rynkiem wertykalnym a 
horyzontalnym? Czym jest rynek wielokanałowy? Wyjaśnij intensywne, ekskluzywne i selektywne formy dystrybucji. 
Wyjaśnij kroki w planowaniu dystrybucji. W jaki sposób konfiguracja pionowych i poziomych systemów marketingowych 
zapobiega konfliktom kanałów? Rynek Business to Business w Polsce - zakres i perspektywy rozwoju. Rodzaje 
horyzontalnych systemów marketingowych (Przykład: supermakety i lotniska posiadające bankomaty wiodących 
banków, duże hotele posiadające punkty CCD, Sklepy z telefonami komórkowymi itp.) Horyzontalna struktura 
organizacyjna marketingu. Rola kanałów marketingowych w określaniu horyzontalnej struktury rynku. Zalety (redukcja 
kosztów, poprawa jakości, zoptymalizowane operacje, wyspecjalizowana siła robocza, niskie ryzyko po stronie popytu, 
niska siła przetargowa klientów, dyskryminacja cenowa) i wady (wyższe ryzyko zewnętrznych sił, większa lojalność, 
lojalność klientów, niska sprzedaż krzyżowa, wysoka konkurencja wewnętrzna i niskie bariery wejścia) rynków 
horyzontalnych.Innowacje w horyzontalnych systemach marketingowych. Jakie rodzaje kariery pasują do 
horyzontalnych strategii marketingowych? Apple i Starbucks, Coca Cola i Nestle itp. - studia przypadków marketingu 
horyzontalnego. Fast food i marketing horyzontalny. Co to jest zrównoważony rozwój? Rola marketingu horyzontalnego 
w zrównoważonym rozwoju. Wyzwania i możliwości. Globalizacja i zrównoważony rozwój: perspektywa biznesowa. 

82 Zarządzanie publiczne 

Zarządzanie publiczne i zarządzanie publiczne; Demokracja i polityka publiczna; Modele historyczne i współczesne; 
Teorie rządzenia; Struktura i proces biurokracji, regulacji i instytucji politycznych; Przywództwo publiczne; Organizacja, 
socjalizacja i motywacja; Zarządzanie budżetami i pieniędzmi; Kontrakty w sektorze publicznym; Rozwój i reforma 
sektora publicznego; Zarządzanie publiczne w społeczeństwie sieciowym; Zarządzanie kontraktami i wpływem; 
Decentralizacja i zarządzanie lokalne; Społeczeństwo obywatelskie i zarządzanie publiczne; Etyka i standardy 
postępowania; Korupcja; Praworządność. 
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83 
Etyka i 
odpowiedzialność w 
sektorze publicznym 

Pojęcie etyki (moralności); etyka w prawie; zasady (np .: pomocniczość, godność), pojęcie odpowiedzialności; rodzaje 
odpowiedzialności; zakres odpowiedzialności, koncepcja sektora publicznego; różnice między sektorem publicznym a 
sektorem prywatnym, etyka w sektorze publicznym; odpowiedzialność w sektorze publicznym; zasada społecznej 
odpowiedzialności organizacji. 

84 Globalne prawo 
administracyjne 

Administracja publiczna: krajowa, europejska i globalna; Prawo administracyjne; Porównawcze prawo 
administracyjne; Globalizacja administracji publicznej; Globalizacja prawa administracyjnego; Wartości globalnego 
prawa administracyjnego. 

85 Reprezentacja interesów 
w UE 

Unia Europejska jako forum polityki i forum polityki; Polityka publiczna i podejmowanie decyzji w UE; Artykuł 11 TUE i 
zasady demokracji; Prawo do (zasady) dobrej administracji; Pojęcie grupy interesów; Poziom UE i poziom krajowy dla 
grup interesów; Rodzaje „zainteresowań”; Rodzaje grup interesów; Pojęcie interesariusza; Pojęcie lobbingu w UE; 
„Lobbing wewnętrzny”; „Lobbing zewnętrzny”; Pluralizm; Korporatyzm; Przezroczystość; Nowy europejski rejestr 
służący przejrzystości (Dz.U. L 277 z 19.9.2014, s. 11–24); Kodeksy postępowania dla grup interesów; Nielegalny 
lobbing i jego konsekwencje; Bezpośrednia reprezentacja obywateli UE; Partie polityczne na poziomie UE; Grupy 
polityczne w Parlamencie UE; Akredytacja dla PE; Prawo petycji do Parlamentu Europejskiego; Prawo do żądania i 
otrzymywania informacji od instytucji i organów UE; Europejska inicjatywa obywatelska. 

86 
Governance w 
stosunkach 
zewnętrznych UE 

UE na świecie: międzynarodowa rola UE; Architektura stosunków zewnętrznych UE w traktatach; Zasady i cele; 
Osobowość prawna. Międzynarodowe przedstawicielstwo UE. Podejmowanie decyzji w stosunkach międzynarodowych 
UE; Rola Rady Europejskiej; Rola Rady; Rola Komisji;Rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i Wysoki 
Przedstawiciel; Rola Trybunału Sprawiedliwości UE. Instrumenty działań zewnętrznych UE; Typologia instrumentów; 
instrumenty wewnętrzne UE; umowy międzynarodowe. Zewnętrzne kompetencje UE. Charakter zewnętrznych 
kompetencji UE. Zakres i wybór zewnętrznych kompetencji UE. Obowiązek współpracy. Prawo UE i prawo 
międzynarodowe; status prawa międzynarodowego w systemie prawnym UE; Prawo międzynarodowe i właściwość 
Trybunału Sprawiedliwości UE. UE i instytucje międzynarodowe. Sankcje i środki zaradcze UE. Wspólna polityka 
handlowa. Polityka współpracy i pomoc humanitarna. Polityka rozwoju UE. Wspólna polityka zagraniczna i 
bezpieczeństwa. Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony. Zewnętrzny wymiar polityki środowiskowej. Zewnętrzny 
wymiar wewnętrznego rynku energii. Zewnętrzny wymiar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. UE i jej sąsiedzi. 
Polityka rozszerzenia i sąsiedztwa. 

87 Prawo organizacji 
pozarządowych 

Zmieniająca się scena międzynarodowa: globalizacja i dyfuzja władzy państwowej. Transnacjonalizacja społeczeństwa 
obywatelskiego i rosnąca rola organizacji pozarządowych. Rola organizacji pozarządowych w dyskursowym modelu 
prawa międzynarodowego. Różnorodność organizacji pozarządowych: definicje i ograniczenia. Organizacje 
międzyrządowe jako podmioty prawa międzynarodowego. Międzynarodowa teoria prawa i podmioty niepaństwowe. 
Niepaństwowi posiadacze praw w samolocie międzynarodowym. Prawa organizacji w prawie międzynarodowym. 
Zobowiązania międzynarodowe. Międzynarodowe prawo humanitarne i podmioty niepaństwowe. Współpraca z 
organizacjami międzyrządowymi - Organizacja Narodów Zjednoczonych Współpraca z organizacjami międzyrządowymi 
- Międzynarodowa Organizacja Pracy Współpraca z organizacjami międzyrządowymi - Rada Europy.Współpraca z 
organizacjami międzyrządowymi - Organizacja Państw Amerykańskich Współpraca z organizacjami międzyrządowymi 
- Zasady Unii Afrykańskiej dotyczące udziału organizacji pozarządowych w konferencjach międzynarodowych. Umowy 
między państwami a organizacjami pozarządowymi. Umowy między organizacjami międzyrządowymi a organizacjami 
pozarządowymi. Status prawny organizacji pozarządowych w prawie międzynarodowym. Możliwe zmiany statusu 
prawnego organizacji pozarządowych poprzez ustanowienie standardów. Organizacje pozarządowe i legalność prawa 
międzynarodowego. 
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Field of study: BBA Bachelor of Business and Administration 
 
Item Course Content 

1 

Fundamentals of Law 
and Government 
(Podstawy państwa i 
prawa) 

Society, Government, Power, Legitimacy and Authority; Sovereignty, State, Citizenship, the Nation, Multiculturalism; 
Ideology, political doctrine, Politics, Political Culture, Differences  between right-wing and left-wing political ideas; 
Liberalism, Conservatism, Socialism and Communism; Nationalism, Fascism, Nazism, Racism; Political Parties, Interest 
Groups and Social Movements: The Organization of Interests, Communications Media, Basics of electoral systems; 
Liberal Democracy and welfare state, Autocratic Systems, Totalitarianism. 
FUNDAMENTALS OF LAW, The concept of law. Main layers of the legal order; Basic types of legal system. Domestic 
law, international law, supranational law; Characteristics of public and private law; Collisions in a legal system and 
collision rules; Basic forms of law-making; Universally binding laws and internal laws; Customary law and case law as 
sources of law; The concept of legal family and main legal families of the world; Basic differences between common 
law and civil law; Structure of a legal norm; Legal principles in a normative, descriptive, and non-positivistic sense. 
Their role in the legal system and application of law; Main methods of interpretation of legal texts (statutory law); 
Relations between various methods of interpretation; Interpretation and application of precedents. Distinguishing and 
overruling. 

2 

Fundamentals of 
Microeconomics 
(Podstawy 
mikroekonomii) 

Diffusion of innovation; Economics of scale; Size of the firm; Opportunity costs; Costs and prices; Consumer 
sovereignty; Uncertainty and risk; Competition; Functions of the price system; Supply and demand; Profits and losses; 
Returns on capital. 

3 

Introduction to Public 
International Law 
(Wprowadzenie do prawa 
międzynarodowego 
publicznego) 

Main principles of public international law 

4 

Fundamentals of 
Quantitative Methods 
(Podstawy metod 
ilościowych) 

Types of data - context of data, individuals and variables; Describing data and the distribution: a) numerically - 
measures of location and dispersion (the arithmetic mean, the median, quartiles, quantiles, IQR, the variance, the 
standard deviation, the geometric mean, five-number summary), b) graphically - frequency plots (pie charts, bar 
graphs and histograms), time plots, box plots; Descriptive statistics for pairs of observations: a) the scatter plot 
(interpretation - description of the pattern, direction and strength of the relationship), b) the correlation coefficient 
(measure of linear dependence), c) the least squares regression line (the regression equation, interpretation of the 
coefficients of the line, prediction); Producing data - experimental designs, randomization, observational data, random 
sampling; Probability models: a) basic probability rules, conditional probability, independence, b) random variables 
and their probability distributions – the expected value and standard deviation, binomial and Poisson distribution, c) 
normal distribution – the 68-95-99.7 rule. Describing data and the distribution - numerically and graphically; Analyzing 
linear relationships; Probability - modelling and calculating probabilities of events: a) binomial and Poisson distributions 
– probability functions, characteristics, b) normal distribution – the 68-95-99.7 rule, standardization, tables of standard 
normal distribution, central limit theory; Inference about the mean and proportion (large samples): a) population and 
the random sample; sample statistics (the mean and proportion) and their probability distributions, b) estimating with 
confidence - confidence intervals, a confidence level, a margin of error, c) verifying hypotheses - tests of significance, 
the null and alternative hypotheses, rejection regions, a level of significance, P-value, test statistics. - Examples of 
questions and problems concerning topics of the course are available as exercises on the lecturer’s website. 
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5 
Public and Private 
Organisations (Publiczne 
i prywatne organizacje) 

Nature of organizations; Public organizations; Private organizations; Hybrid organizations; Organizational processes; 
Organizational structures. 

6 Economic Policy (Polityka 
ekonomiczna)  

Autarky; Balance of Trade; Bond; Capitalism / Capitalist Production; Central Planning; Debt; Deficit; Exchange Rate 
System; Fiscal Policy; Foreign Direct Investment; Globalisation; Gradual Transformation; Gross Domestic Product; 
Hyperinflation; Industrial Revolution; Inflation; Interest Rate; Labor Market; Labour; Market; Means of Production; 
Migration; Monetary Policy; Monopoly; Neo-Liberalism; Per Capita Income; Privatization; Problem of Ageing Societies; 
Protectionism; Shock Therapy; Socialism; Stocks; Technology; The Fourth Industrial Revolution; Trade; Washington 
Consensus.  

7 European Integration 
(Integracja europejska) 

The concept of European integration; European Free Trade Association; From common market to European single 
market; From the European Community to the European Union; Historical, institutional and statistical background of 
European integration; The customs union and its influence on the international trade flow; Migration of people in 
Europe; Capital mobility and foreign direct investment in Europe; Services sectors in European countries; Social 
problems of European integration; Regional Policy and Structural Funds of the EU; European Monetary Integration. 
From EMS to EMU; Europe as an Optimum Currency Area?; Causes of Euro crisis and methods of its overcoming; The 
rules of European free competition; Economics of the EU's enlargement; The Polish road to the EU: from Association 
to Accession; The benefits and costs of Polish membership in the EU; Causes and effects of Brexit; The future of 
European Integration 

8 

Argumentation and 
Critical Thinking  
(Argumentacja i 
krytyczne myślenie) 

Recognizing arguments; distinguishing between argumentative and non-argumentative speech acts. 
The structure of argument; extracting premises and a conclusion. 
Argument Diagramming. 
Implicit elements in an argument (enthymematic arguments) 
Recognizing and evaluating selected types of arguments (qualities and criteria for plausibility): Generalization 
(induction), Causal reasoning (abduction), Argument based on similarity (analogy), Argument based on difference (a 
contrario), Slippery slope (argument from consequences), Argument from authority, Argument ad hominem. 

9 
Contemporary Legal 
Cultures (Współczesne 
kultury prawne) 

Comparative analysis of major contemporary legal cultures 

10 

Polish Language for 
Foreigners (A1) (Język 
polski dla cudzoziemców 
A1) 

Polish language 

11 

Fundamentals of 
Macroeconomics 
(Podstawy 
makroekonomii) 

Brief economic history of human civilization; Industrial Revolution; Short run macroeconomics versus long run 
macroeconomics; Economic growth and GDP; Shortcomings of the GDP; Development of money; Functions of money; 
Inflation (phenomenon and measurement); Deflation and types of deflation; Unemployment and labor participation 
rate. 

12 
Introduction to Finance 
(Wprowadzenie do 
finansów) 

The Financial Environment; Money and the Monetary System; Banks and Other Financial Institutions; Federal Reserve 
System; Policy Makers and the Money Supply; International Finance and Trade; Savings and Investment Process; 
Interest Rates; Time Value of Money; Bonds and Stocks: Characteristics and Valuations; Securities Markets; Financial 
Return and Risk Concepts; Business Organization and Financial Data; Financial Analysis and Long-Term Financial 
Planning; Managing Working Capital; Short-Term Business Financing; Capital Budgeting Analysis; Capital Structure 
and the Cost of Capital. 
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13 

Fundamentals of Civil 
and Commercial Law 
(Podstawy prawa 
cywilnego i hadlowego) 

Private law (substantive law) and private international law – notions; Capacity to contract; Contract and contract law 
– notions; The doctrine of consideration in common law; Common law vs civil law legal systems – basic differences; 
Illegality of contracts – notion and legal consequences; Contract law provisions – mandatory rules and default rules; 
Form of contracts (i.e. contracts in writing, oral contracts, deeds); Unfair contract terms in the EU's and member states’ 
legislation; The effect of change in circumstances on the performance of contracts – force majeure, hardship, 
imprevision; Valid, void, voidable, and unenforceable contracts; Interpretation of contracts under civil law and common 
law; Mistake, deceit and duress in contract law; Privity of contract and third party beneficiaries; Offer and acceptance 
– the process of contract formation; EU legislation on distance contracts and off-premises contracts; EU legislation on 
product liability; “Consumer” - the notion and its legal relevance; Tort law – the notion; Liability for a breach of contract 
vs tortious liability – differences and similarities; The notion of economic loss, non-monetary loss, pure economic loss, 
damages; The tort of negligence; Trespass, nuisance, libel and slander; Causality as a precondition for tortious liability 
and the liability for a breach of contract; Civil law torts vs. common law torts; Damage caused by third persons (i.e. 
underage family members); Breach of contract – notion and consequences. 

14 

Public Administration and 
Administrative Policies  
(Administracja publiczna 
i polityka 
administracyjna) 

Administrative state; The concept of public administration; Public administration: national, European and global; The 
concept of administrative policies; Administrative law; Administrative tasks; Administrative processes; Administrative 
proceedings; Administrative methods; Administrative forms; Administrative instruments. 

15 

Fundamentals of 
Management and 
Strategic Management  
(Podstawy zarządzania i 
zarządzanie strategiczne) 

Selected Schools; Goal Setting in Organizations; Power; Leadership Style; Motivation; Structure; Corporate Ethics; 
Environment of Organization; Multicultural Studies of Organization; Concepts of Strategy; Schools of Strategy; SWOT 
Analysis; Organization Change and Innovation; Different Forms of Organizational Control. 

16 Foreign Language (B2) 
(Język obcy B2) Foreign language 
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17 
Private International Law 
(Prawo prywatne 
międzynarodowe) 

Definition of private international law; Scope of application of private international law; Conflict of laws rule and its 
structure; Connecting factors; Preliminary question; Qualification; Adjustment; Interlocal conflicts; Interpersonal 
conflicts; Characterization; The renvoi concept; Public policy clause; Fraude legem in private international law; 
Overriding mandatory rules; Ascertainment content of foreign law. Application of foreign law; Law applicable to legal 
capacity of natural and legal persons; Law applicable to capacity to perform legal acts; Law applicable to personal 
rights; Law applicable to name and surname; Law applicable to recognition of a natural person as deceased; Law 
applicable to incapacitation; Law applicable to legal actions; Law applicable to form of legal actions; Law applicable to 
statutory representation; Law applicable to power of attorney and its form; Law applicable to limitation.Law applicable 
to property rights; Law applicable to property rights in transit; Law applicable to property rights on vessels, aircraft 
and rail vehicles; Law applicable to records on securities accounts; Law applicable to intellectual property rights; Law 
applicable to contractual obligations: [a) Choice of law, b) General rules on applicable law, c) Consumer contracts, d) 
Carriage contracts, e) Employment contracts, f) Insurance contracts]. International sale of goods; Limitation in 
international sale of goods; Law applicable to non – contractual obligations: a) Torts, b) Unjust enrichment, c) 
Negotiorum gesto, d) Culpa in contrahendo; Law applicable to civil liability for traffic accidents; Law applicable to 
liability for acta iure imperii; Law applicable to obligations arising from unilateral acts; Law applicable to succession; 
Law applicable to wills; Law applicable to capacity to enter into marriage; Law applicable to matrimonial property and 
non – property relationships; Law applicable to divorce and legal separation; Law applicable to adoption; Law applicable 
to parental responsibility; Law applicable to guardianship and curatorship; Law applicable to arbitration agreements; 
Law applicable to maintenance obligations. 

18 Economy of the EU 
(Ekonomia UE) 

What is the European Union?; How does the EU work?; The Schuman Plan; The European Coal and Steel Community; 
The High Authority; The Spaak Report; Supranational institutions; How is the EU governed?; Institutions of the EU; 
The Single European Act; What is the Lisbon Treaty/ Maastricht Treaty/ Amsterdam Treaty/EU Treaty/Merger Treaty 
of Nice etc.?; What Is the Euro and the Eurozone crisis?; What is the Common Market?; The acquis communautaire; 
What is the Regional Policy in the EU?; What are Structural Funds?; Why and how is the EU enlarging?; The European 
Monetary Union; What are the five convergence criteria?; The biggest items in the EU budget; The EU's regional policy 
was reformed in the context of Agenda 2000. What were the major reform themes and how successfully were they 
implemented?; Does the EU have foreign policy?; Does the EU have defense policy?; What is the relationship between 
the EU and NATO?; What is Justice and Home Affairs?; What is the Schengen Area?; The National Development 
Strategy; Does the EU have trade policy and process?; The harmonious development in the EU; Does the United States 
have a formal relationship with the EU?; Arguments for trade liberalization and arguments for trade protectionism; The 
budget of the European Union; The largest trading partners of the European Union; Measuring the EU’s trade; 
Employment; Research; Transport; Energy and environment; List of NUTS regions in the European Union by GDP; 
Migration in Europe; Brexit; Advantages and disadvantages of membership in the EU; Candidate and potential 
candidate countries. 

19 Economic Logic (Logika 
dla ekonomistów) 

China and Western Europe – last 1500 years; Vision for a better future – an economist’s view; Diversity and 
development; Inequality of income; Gini coefficient; Basic categories of capitalism; Evolutionary models of industrial 
development; Summary – economics in a nutshell. 

20 

Fundamentals  of 
Financial Arythmetics 
(Podstawy arytmetyki 
finansowej) 

Introduction to financial arithmetics 
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21 
Principles of Accounting 
(Podstawy 
rachunkowości) 

Regulations of accounting in Poland; Financial statements - the structure of balance sheet, income statement and cash 
flow; Influence of financial operations on balance sheet and income statement; Accounts – division, combining; Trial 
balance – the purpose and structure; Functioning of accounts (balance accounts, result accounts, mixed accounts); 
Chart of accounts – main sets of accounts; Double-entry bookkeeping principle; Assets, liabilities and capital valuation; 
Purchase price, acquisition price, manufacture costs, market value, fair value - definitions; Depreciation methods - 
comparison; Inventorying (stock-taking) – types and purpose; Inventory – characteristic, division and valuation; 
Inventory valuation methods:  FIFO, LIFO, AVCO; Investments – characteristic and division; Debt securities and equity 
securities - characteristic and division; Revenues classification (revenues on basic activity, other operating revenues, 
financial revenues – examples); Expenses (costs) classification (costs on basic activity, other operating cost, financial 
costs – examples); Basic cost systems (type cost system, functional cost system and mixed system); Methods of 
establishing financial result. 

22 
Introduction to the EU 
Law  (Wprowadzenie do 
prawa UE) 

Genesis of European integration and origins of European Union; Single European Act, Maastricht Treaty, Amsterdam 
Treaty, Nice Treaty, Lisbon Treaty; Foundations of the EU legal order. EU and principles of the modern European 
constitutionalism; Principle of loyal cooperation; Principles of subsidiarity and proportionality; Values of European Union 
and protection of fundamental rights; Democratic Principles; Principle of conferral, the scope and categories of Union 
competences; Institutional framework of the Union. Composition and powers - European Parliament, European Council, 
Council, Commission, Court of Justice; Sources and Legislative Procedures: Primary law, general principles of Union 
law, international agreements, secondary law and other acts of institutions; Union law in the national legal orders of 
the member states. Primacy, direct effect, conformity through interpretation, state liability; EU citizenship. Concept, 
rights and obligations; Common Foreign and Security Policy; Area of Freedom, Security and Justice. 

23 
Introduction to Criminal 
Law  (Wprowadzenie do 
prawa karnego)  

Introduction to Comparative Law; Notion of criminal law, criminal procedure, sources.  Notion and structure of an 
offence; Principles and objectives of criminal law; Role of the court and parties during criminal trial; Investigation and 
the role of the prosecutor in criminal proceedings. Negotiated justice; Position of the accused in criminal proceedings; 
Rights of the individual in criminal proceedings. 

24 

Decision Making in 
Business and 
Administration 
(Podejmowanie decyzji w 
biznesie i w administracji 
) 

Individual Decision-Making and Corporate Decision-Making: Definitions, object contextualization, subject matter 
contextualization, decision types, the factors characterizing the decision-maker. 
The enterprise decision-making process. Decision-making techniques and models. Barriers and decision-making 
difficulties. 
Decision-making rules and styles. 
Group decision-making methods. 
First steps in business. Traits of a good and bad entrepreneur on the basis of case study. The role of the vision and 
determination in business. 
The business plan structure – What elements should a good business plan consist of? 
Risk in business – The concept of risk and the criteria of its division. 
Enterprise management strategies. 
Strategies and techniques of negotiation in business. 
Manipulation techniques in business and how to protect oneself against them. 

25 
Sociology of 
Organisations  
(Socjologia organizacji) 

The role and importance of sociology of organisations; Organisations as Human and Social Systems; Weberian model 
of bureaucratic organisation; Leadership styles and authority in organisations; The Groupthink Syndrome; Stereotypes 
in organisations; Conflict driven organisations; Organisational culture. 
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26 

Fundamentals of 
Competition Law 
(Podstawy prawa 
konkurencji) 

Sources of the EU competition law; National vs EU Competition Law; Effects on trade between Member States; General 
structure of Article 101 TFEU [former Article 81 EC]; Concept of undertakings; Concept of agreements; Concept of 
decision by association of undertakings; Concerted practices; Oligopoly and market structure; The application of Article 
101 TFEU to vertical agreements; Object or effect of the collusion between undertakings; The Minimis Principle; 
Individual exemption – condition for exemption; Rule of reason; Sanctions; Leniency, Leniency Plus and Settlement 
Procedure; The concept of dominance; Abuse of dominant position – Article 102 TFEU [former Article 82]; The relevant 
market (product and geographical); Test SSNIP; The meaning of abuse; Anticompetitive abuse: Exploitative abuse, 
Refusal to supply; The scope of application of the Merger Regulation; Substantial appraisal of concentration; The 
procedure under the Merger Regulation. 

27 
Introductory Statistics 
for Business  (Podstawy 
statystyki dla biznesu) 

1. Estimation with confidence about the proportion and the mean (one population), The confidence interval for the 
proportion (large sample), the choice of the sample size for given margin of error; the confidence interval for the 
mean – normal population distribution assumption and large samples. 
2. Testing hypotheses about the proportion and the mean (one population), Tests about the proportion (large 
samples); tests about the mean – t-test (normal population distribution assumption) and z-test (large samples). 
3. Statistical inference about parameters of two populations, Confidence intervals and tests for comparing 
proportions in two populations (large samples); confidence intervals and tests for comparing means of two 
independent populations – models with known variances, equal variances, unknown variances, large samples; 
confidence intervals and tests for comparing means – paired data. 
4. Inference for linear regression, A test for correlation; estimation of the regression parameters (the least squares 
method); inference about the regression slope; prediction, confidence intervals for the mean response and the 
individual response. 
5. Chi-square tests of goodness-of-fit, homogeneity and independence. 
- Examples of questions and problems concerning topics of the course available as exercises on the lecturer’s 
website. 

28 e-Business (e-Biznes) Basic legal, economic and administrative aspects of conducting business online 

29 

Fundamentals of Labour 
Law and Social Security 
(Podstawy prawa pracy i 
zabezpieczenia 
społecznego) 

I. Labour law as a branch of law, Historical overview; Structure of labour law – individual and collective labour law; 
General features of labour law; Sources of labour law; Functions of labour law. 
II. Basic principles of labour law, Respect for personal rights (dignity, privacy); Principle of equality of employees; 
Prohibition against discrimination in employment; Right to respectful remuneration; Right to rest; Right to unite. 
III. Employment relationship, Distinguishing features of employment relationship; Employment relationship and 
relationships regulated by civil law; Parties to employment relationship; Atypical forms of employment; Telework. 
IV. Conclusion of an employment contract, Form and content of an employment contract; Types of employment 
contracts. 
V. End of employment relationship, Termination of a contract by mutual consent of the parties; Termination of a 
contract with period of notice (termination with notice); Termination of a contract without period of notice; Reasons 
for dismissal (grounds justifying dismissal); Protection against dismissal; Expiration of employment relationship; 
Remedies for unfair or unlawful dismissal; Work certificate. 
VI. Rights and duties of the parties to employment relationship, The employer’s duty to employ the employee; The 
employer’s right to command and control; The employee’s duty of obedience; Remuneration for work. 
VII. Protection against violence and harassment in the workplace, Protection against workplace bullying. 
VIII. Working time, Schedules of working time; Work in overtime; Work on Sundays and public holidays; Annual 
leave. 
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IX Rights of employees in relation to parenthood 
X Social security system 

30 

Human Resource 
Management 
(Zarządzanie zasobami 
ludzkimi) 

Basic legal, economic and administrative aspects of managing human resources. 

31 

Administrative Legal 
Environment of Business 
and Administrative 
Procedures 
(Administracyjnoprawne 
otoczenie biznesu i 
procedury 
administracyjne) 

Definition of “economic activity”; Definition of “entrepreneur”; Freedom of economic activity: a) freedom to undertake 
economic activity, b) freedom to conduct economic activity, c) freedom to terminate economic activity; Restrictions on 
freedom of economic activity: a) subjective restrictions, b) objective restrictions; Basic duties of entrepreneurs; 
Registration of entrepreneurs: a) Central Registration and Information on Business, b) National Court Register; 
registered forms of entrepreneurs, registration bodies, registration procedures, entry in the register, fees; Definition 
of “foreign person”; Definition of “foreign entrepreneur”; Foreign persons and undertaking of economic activity; Branch 
offices of foreign entrepreneurs; Representative offices of foreign entrepreneurs; Concessions; Permits to conduct 
economic activity; Regulated economic activity; Control of the entrepreneur. 

32 

Theory and Practice of 
Entrepreneurship (Teoria 
i praktyka 
przedsiębiorczości) 

The entrepreneur in classical theory; Innovation Theory of Schumpeter; Managerial Theories of Firm Behaviour; 
Behavioural theory of the firm; Agency theory; Transaction cost theory; Sole proprietorship; Partnership; Corporation; 
Holding company; Functional Organizational Structure; Matrix Organizational Structure; Divisional Organizational 
Structure; Principles of Corporate Social Responsibility; Tax risks management; Key elements of a business model; 
Business-to-consumer (B2C) business models; Business-to-business (B2B) business models; Revenue models and 
Digital Economy; Cloud Computing Business Models. 

33 

Information and 
Communication 
Technologies 
(Technologie 
informacyjne i 
komunikacyjne) 
LABORATORUM 

Internet and Law; Information technology law; Freedom of speech; Access to information; Privacy; Data protection; 
Cloud computing; E-commerce; Copyright; Cybercrime. 

34 
Intellectual Property 
Protection  (Prawo 
własności intelektualnej) 

Legal definition of work, fixation, creation, compilation,copies, phonorecords, audiovisual work, literary, pictorial, 
graphic work; comparison of the copyright System and Author’s Right System; types of economical copyrights; types 
of moral copyright; copyright in movies industry; waiver of moral copyrights in United Kingdom Copyright Act; author 
and other copyright holders entitled to copyright protection, derivative work right; neighbouring rights (related rights) 
and definition of broadcasting; infringement of copyrights and scope of fair use of copyrighted materials; duration and 
transfer of copyrights; scope of free use; computer programs copyright issues. 

35 

Marketing in 
International 
Environment (Marketing 
w międzynarodowym 
środowisku) 

International Marketing: Scope of Decisions; Cultures and new international consumer challenges; Global and local 
approach. The international market research; Marketing planning in global and international oriented firms; 
Segmentation of international market; International Marketing Environment; International product policy; International 
marketing research; Standardization vs Adaptation: Overview of the International Marketing Program; International 
Logistics 

36 Theories of Leadership 
(Teorie przywództwa) 

The nature and importance of leadership; Leadership in Business; Leadership in Politics; Leadership in the Public Sector; 
Trait theories of leadership: The Heroic Leader; The ‘New Leadership’: Vision, Charisma and Transformational 
Leadership; Strategic Leadership; Leadership and vision; Organizational culture and leadership; National culture and 
leadership. 
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37 
Regional Policy of the 
European Union (Polityka 
regionalna UE) 

The objectives of regional policy; The principles of the EU regional policy; Social and economic cohesion between 
regions in the EU; Poorly developed regions in Europe; Objective I of regional policy; Objective II of regional policy; 
Objective III of regional policy; The principles of the functioning of the European Regional Development Fund; The 
Cohesion Fund; The European Social Fund; The Structural funds in the period 2013 - 2020; Regional Operational 
Programs; European project management; The legal framework for regional policy; The institutional framework of the 
regional policy; Management of regional policy; Economic effects of regional policy; Regional policy in Poland; European 
projects in the Lower Silesian region. 

38 

Introduction to Law of 
International 
Organisations  
(Wprowadzenie do prawa 
organizacji 
międzynarodowych) 

Membership in international organisations; Termination of membership; Representation of member states in 
international organisation; Financing international organisations; Regular organs of international organisations; 
Creating organs of international organisations; Categories of  legal instrument enacted by international organisations; 
Judicial review in EU; Advisory jurisdiction of ICJ; Permanent missions to international organisations; Privileges and 
immunities of international organisation member representative; Privileges and immunities of the official of 
international organisations; Privileges and immunities of UN officials; Privileges and immunities of EU officials; 
Concluding treaties by international organisations; The doctrine of attributed powers; The doctrine of implied powers; 
Legal personality of international organisations; Recognition of states by international organisations. 

39 Business Finance 
(Finanse bizesu)  

The finance function; Capital markets, market efficiency and ratio analysis; Short-term finance and the management 
of working capital; Long-term finance: equity finance; Long-term finance: debt finance, hybrid finance and leasing; An 
overview of investment appraisal methods; Investment appraisal: applications and risk; Portfolio theory and the capital 
asset pricing model; The cost of capital and capital structure; Dividend policy; Mergers and takeovers; Risk 
management. 

40 Commercial Contracts 
(Umowy handlowe)  

International contracts’ characteristic. Sources of law; Obstacles in international commerce resulting from a variety of 
national legal orders; Impact of international organizations and entrepreneurs’ associations on adopting of mechanisms 
enhancing international commerce; Conclusion of contracts according to the Vienna Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods; Contract’s interpretation; Contract’s fulfillment under the Vienna Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods; Implications of contract’s non-fulfillment under the Vienna Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods; Methods on how contracts are construed under the Vienna Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods; Contract for services; Contract for delivery; Non - disclosure – agreement (NDA); 
Agency agreement; Partnership agreement; Franchise Contract; Factoring Contract; Limitation periods; Adjournment 
and suspension of the limitation period’s course; Unificated clauses and contracts in international commerce; 
Codifications of private law and their influence on other regulations pertinent to international turnover; Arbitration 
clauses in international contracts; Clauses on choice of law; European contract law. 

41 

Business Ethics and 
Corporate Social 
Responsibility (Etyka i 
społeczna 
odpowiedzialność 
biznesu)  

Introduction to ethics. How business ethics is different?; Haidt’s morality foundations; Utilitarianism and deontology; 
Justice and economic justice; Firm: customers, community, suppliers, financiers, employees, other stakeholders; 
Corporate social responsibility; Limits of the market; Corporate governance and social control. 



27 

42 Global Economy 
(Globalna ekonomia)  

The essential factors of economic globalization; Advantages and disadvantages of globalization; Globalization with 
human face; Economic growth vs economic development; Sources and measures of economic growth and development; 
Growth and development strategies; Growth miracles and growth disasters; Growth problems of developing countries; 
Stages of development of national economies in the global marketplace; Causes of income inequality in the world; 
Arguments for trade liberalization and arguments for trade protection; Role of the GATT/WTO in international trade; 
Regional trade agreements; The North-South trade competition in Africa and Latin America; Motivations for migration 
(push and pull factors); Problems of international labour migration; Winners and losers from migration; The role of 
foreign direct investment in economic development; Benefits from FDI for host and origin countries; Foreign direct 
investment in developed and emerging markets; Financial crisis and their impact on world economy; Long-term global 
economic challenges; Ways of poverty alleviation in poor countries; Food security in the world; Impact of the IMF and 
the World Bank on developing countries. 

43 
Fundamentals of 
Investments (Podstawy 
inwestowania)  

The Investment Environment; Securities Markets and Transactions; Investment Information and Securities 
Transactions; Return and Risk; The Time Value of Money; Modern Portfolio Concepts; Common Stocks; Analyzing 
Common Stocks; Stock Valuation; Market Efficiency and Behavioral Finance; Fixed-Income Securities; Bond Valuation; 
Mutual Funds and Exchange-Traded Funds; Managing Your Own Portfolio; Options: Puts and Calls; Futures Markets 
and Securities. 

44 Negotiations in Business 
(Negocjacje w biznesie) 

Business Cultures; Background to Commercial Negotiations; Negotiation strategies; Language of negotiations; Phases 
of Negotiations; Legal regulations of negotiations. 

45 

Public Procurement and 
Public-Private 
Partnership in the EU 
(Zamówienia publiczne i 
partnerstwo publiczno-
prywatne w UE) 

1. The TFEU rules relevant to public procurement and public-private partnerships. 
2. Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement: a) 
subject-matter and scope; b) definitions – contracting authorities, bodies governed by public law, public contracts, 
public works contracts, a work, public supply contracts, public service contracts, tenderers, candidates, procurement 
service providers, labels, label requirements; c) thresholds; d) general rules; e) procedures; f) techniques and 
instruments for electronic and aggregated procurement; g) the conduct of the procedure; h) the contract performance; 
i) particular procurement regimes – selected examples; j) governance – selected issues. 
3. Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession 
contracts: a) subject-matter and scope; b) general principles; c) definitions – concessions, economic operators, 
candidates, tenderers, concessionaires, execution of works, a work, an exclusive right; d) contracting authorities and 
contracting entities; e) thresholds; f) general provisions; g) rules on the award of concessions – general principles and 
procedural guarantees; h) performance of concessions. 
4. The Green Paper on public-private partnerships and Community law on public contracts and concessions: a) definition 
of public-private partnerships; b) elements characterising public-private partnerships; c) a selection of a private 
partner; d) phases following the selection of the private partner; e) institutionalised public-private partnerships. 

46 Law of Advertisement 
(Prawo reklamy) Basic principles of commercial speech law. 

47 
Bachelor Thesis 
(Seminarium 
dyplomowe) 

Preparing bachelor thesis 

48 Business Planning 
(Planowanie w biznesie)  Principles and methods of business planning 
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49 
International Trade Law 
(Międzynarodowe prawo 
handlowe)  

 Establishment of GATT; The WTO: functions and structure; EU Customs Union; GATS; TRIPS; WTO-EU Relations; 
Institution of WTO Settlement Dispute System; Jurisdiction and applicable law in WTO Dispute Settlement 
Understanding; Remedies and compliance in WTO Dispute Settlement ; WTO and Collective Security Issues; Most 
Favoured Nation Treatment; National Treatment; Barriers to Market Access for Goods; Subsidies and Countervailing 
Duties; Anti-dumping; Agreement on Technical Barriers to Trade; The WTO Agreement on the Application of Sanitary 
and Phytosanitary Measures (SPS Agreement); Government Procurement; Export Measures and Control.  

50 Business Taxation 
(Opodatkowanie biznesu) 

  Main features of tax law; The concept of revenue ; Corporate tax  residence; Controlled foreign companies rules; 
Taxable persons under EU VAT rules; VAT invoicing rules; Chargeable event and chargeability under EU VAT rules; 
Place of supply under EU VAT rules; Intra-community transactions; VAT Information Exchange System; The Taxation 
of Corporate Groups; The Arm’s Length Principle; Transfer Pricing Methods; Thin Capitalization Rules; State aid and 
tax law; Basic-rule permanent establishment; Agency permanent establishment; Permanent establishment and digital 
economy; Business profits; Dividends, royalties and interests. 

51 
Innovation Management 
in Business (Zarządzanie 
innowacjami w biznesie) 

The role and the functioning of innovation in business 

52 

Consumer Protection in 
the European Union 
(Ochrona konsumentów 
w UE)  

 The notion of consumer; Instruments for protecting consumers; Areas related to consumer protection; Evolution of 
consumer policy in the EU; Marketing and advertising law; Unfair commercial practices; Misleading practices; 
Aggressive practices; Unfair terms in consumer contracts; Product liability; Telecommunications services; Financial 
services; Travel services; Disputes resolution. 

53 

Penal Aspects of 
Economic Relations 
(Karne aspekty obrotu 
gospodarczego) 

1. Economic relations as a subject of legal protection. 
2. Introduction to the provisions of The Polish Penal Code and The Polish Tax Penal Code. 
3. Basic principles of criminal liability. 
4. Definition of a prohibited act, an offence and a petty offence. 
5. Differences between tax offence and tax petty offence. 
6. Prohibitions of the prohibited act (object of protection, subject, subject page, subject page). 
7. Determination of the time and the place of conducting the prohibited act. 
8. Circumstances excluding guilt (insanity, mistake, underage) 
9. Circumstances excluding unlawfulness (necessary defense, state of necessity, economic experiment). 
10. Penalties for white collar crimes (fine; restriction of liberty; imprisonment). 
11. The catalogue of penal measures. 
12. Specifications of chosen white collar crimes: a) Abuse of trust – Article 296 CC (Polish Criminal Code) b) Bribery / 
managerial bribery - Article 296a CC c) Capital fraud - Article 297 CC d) Security fraud - Article 298 CC e) Money 
laundering - Article 299 CC f) The exploitation (usury) - Article 304 CC. 

54 European Business 
(Biznes europejski) 

 European Business. Facts and figures; The main sectors of European Economy; The European countries in global 
economy; Free trade between European businesses; Foreign direct investment in Europe; Services in the European 
countries; The rules of competition between European businesses; Mergers with foreign companies; Migration of 
labor in Europe; Benefits and costs of Euro for European business; Start- ups in Europe; Intellectual property rights; 
Taxes for European business; Renewed industrial strategy for European Business; Polish business in European single 
market. 
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55 

Data and Information 
Protection in Business  
(Ochrona danych i 
informacji w biznesie) 

1.The meaning of privacy. 2.The business value of information. 3.Sources of data protection law. 4.Definition of data 
and information, including personal data and sensitive data. 5.Processing of data, including principles relating 
processing of data, lawfulness of processing, conditions for consent. 6.Right to protection of data, including access to 
data, right to rectification, right to erasure (“right to be forgotten”), right to object. 7.Data protection internal policies 
and codes of conduct. 8.Controller and processor of data, including general obligations, responsibility, security of 
personal data. 9.Position and tasks of data protection officer. 10.Independent supervisory authorities, including 
competences, tasks and powers. 11.Transfer of data. 12.Remedies, liability and penalties. 13.Workplace privacy. 
14.Financial privacy. 15.Social media privacy. 16.Access to public information and its meaning for business entities. 

56 
Financial Statements 
Analysis (Analiza 
finansowa)  

Preparation and analysis of financial statements 

57 
Corporate Finance 
(Finanse 
przedsiębiorstw) 

The finance function; Capital markets, market efficiency and ratio analysis; Short-term finance and the management 
of working capital; Long-term finance: equity finance; Long-term finance: debt finance, hybrid finance and leasing; An 
overview of investment appraisal methods; Investment appraisal: applications and risk; Portfolio theory and the capital 
asset pricing model; The cost of capital and capital structure; Dividend policy; Mergers and takeovers; Risk 
management. 

58 
Introduction to Financial 
Law (Wprowadzenie do 
prawa finansowego)  

Definition and functions of public finance; The financial autonomy of the EU:the own-resources system; State's budget 
and budget of the EU; Budget principles; Public Debt and Budget Deficit; Multiannual Financial Planning in the EU. 
Definition; Taxes in the EU; Customs duty and sources of EU customs law; European investment law; Legal principles 
of the operation of the European Central Bank and the central banks of the EU Member States; Activity of the European 
System of Central Banks; Organisation of the European System of Central Banks; European banking regulation; 
Financial supervision in the EU; Banking Union; Capital Markets Union; Classification of financial institutions  in the EU; 
European investment law; Deposit guarantee schemes; Resolution. 

59 
Financial Markets and 
Institutions (Rynki i 
instytucje finansowe)  

What Do Interest Rates Mean and What Is Their Role in Valuation?; Why Do Interest Rates Change?; How Do Risk and 
Term Structure Affect Interest Rates?; Are Financial Markets Efficient?; Why Do Financial Institutions Exist?; Why Do 
Financial Crises Occur and Why Are They So Damaging to the Economy?; Central Banks; Conduct of Monetary Policy; 
The Money Markets; The Bond Market; The Stock Market; The Mortgage Markets; The Foreign Exchange Market; The 
International Financial System; Banking and the Management of Financial Institutions; Financial Regulation; Banking 
Industry: Structure and Competition; The Mutual Fund Industry; Insurance Companies and Pension Funds; Investment 
Banks, Security Brokers and Dealers, and Venture Capital Firms; Risk Management in Financial Institutions; Hedging 
with Financial Derivatives. 

60 Financial services (Usługi 
finansowe) 

1. Financial services – concept, specificity, types (banking services, credit services, payment services, assurance 
services, investment services). 
2. Intermediaries on the financial service market (concept, types, regulation, the rights and obligations of 
intermediaries, the rules concerning the taking-up and pursuit the activities by intermediaries).  
3. Risk of the consumer interest in financial services - sources.  
4. The concept of client (consumer) protection in financial services. 
5. Contracts and unlawful clauses in financial services market. 
6. Freedom of contract in financial services market. 
7. The remuneration of financial services 
8. The obligation of financial institutions to disclose information to their customers. 
9. The effects of failing to abide by the duty of financial institutions to disclose information to their customers. 
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10. Practices infringing upon collective interests of consumers in financial services market (forms and examples). 
11. Practices infringing upon collective interests of consumers in the credit market (forms and examples).  
12. Unfair market practices in financial services market.  
13. The financial services provided at a distance (concept, regulation, consumer protection mechanism). 
14. Banking services (concept, assumptions, entities authorised to perform banking services, types and regulations). 
15. Deposit services (concept, assumptions, entities authorised to perform deposit services, types, regulations, the 
rights and obligations of bank account holders and banks). 
16. Credit services (concept, assumptions, entities authorised to perform credit services, types, regulations, the 
rights and obligations of borrowers and creditors). 
17. Consumer credit (concept, assumptions, entities authorised to perform consumer credit services, types, 
regulations, the rights and obligations of borrowers and creditors). 
18. Bank credit (concept, assumptions, entities authorised to perform banking credit services, types, regulations, the 
rights and obligations of borrowers and banks). 
19. Mortgage credit (concept, assumptions, entities authorised to perform mortgage credit services, types, 
regulations, the rights and obligations of borrowers and banks). 
20. Reverse mortgage (the reverse mortgage in the credit model, concept, assumptions, entities authorised to 
perform the reverse mortgage services, types, regulations, the rights and obligations of borrowers and banks). 
21. Pension for life (annuity), consideration of lifetime annuity, equity release (reverse mortgage on the selling 
model, concept, assumptions, entities authorised to perform those services, types, regulations, the rights and 
obligations of service providers and clients-recipients). 
22. Payment services (concept, assumptions, entities authorised to perform payment services, types, regulations, the 
rights and obligations of service providers and clients-users). 
23. Investment services (concept, assumptions, entities authorised to perform investment services, types, 
regulations, the rights and obligations of investment firms and clients). 
24. Insurance services (concept, assumptions, entities authorised to perform investment services, types, regulations, 
the rights and obligations of insurance companies and the insured). 
25. Insurance distribution (insurance distributor, types of insurance distributors, regulation, obligation of insurance 
distributors). 
26. Bancassurance. 
27. Pension services (concept, assumptions, entities authorised to perform pension services, types, regulation, Open 
Funded Pension, voluntary forms of pension savings - Individual Retirement Accounts and Individual Retirement 
Security Accounts, Occupational Pensions Authority, other alternative type of services - equity release). 
28. Institutions appropriate for dispute resolutions between financial institutions and client s(Banking Ombudsman, 
The Court of Arbitration by the Polish Financial Supervision Authority, Financial Ombudsman in Poland). 
29. Handling of clients' complaints – financial market operators (financial institutions).  
30. The role of the Financial Ombudsman in the financial services market in Poland. 
31. The role of the President of the Office of Competition and Consumer Protection in the financial services market. 
32. The role of the Polish Financial Supervision Authority in the financial services market. 
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61 Public Finance (Finanse 
publiczne) 

Definition and functions of public finance (allocation, distribution, stabilization); Legal framework of the EU’s public 
finances; The financial autonomy of the EU:the own-resources system; Definition of the State's budget; The budget of 
the EU; Budget principles; EU revenue; Fiscal stability; Rules of fiscal stability; Public Debt and Budget Deficit. Public 
Debt and Budgetary Deficit Financing; Restoring fiscal stability; Budgetary Procedure; Multiannual Financial Planning 
in the EU. Definition; Excessive Budget Deficit Procedure in the EU’s Member States; Local Government Finances. Local 
Government Debt and Deficit Financing; Concept and Functions of Tax System, Kinds of Taxes; Avoiding Double 
Taxation; Harmonisation of VAT; Harmonisation of excise duty, Direct taxes (taxation of wealth, taxation of 
consumption, taxation and the environment and natural resources); Customs duty and sources of EU customs law. 

62 

Introduction to 
Econometrics 
(Wprowadzenie do 
ekonometrii)  

1. Estimation of parameters of regression (the least square method); inference for the regression slope; confidence 
and predicted intervals. 
2. Estimation of parameters of regression; inference for regression coefficients; confidence and predicted intervals. 
3. Assumptions and conditions for the regression model - examining residuals. 
4. Testing the multiple regression model, the coefficient of determination, the standard error, F- test. 
5. Refining the model.  
Examples of questions and problems concerning topics of the course available (from October 2018) as exercises on 
the lecturer’s website. 

63 
International Tax Policy 
(Międzynarodowa 
polityka podatkowa)  

Objectives of international tax rules; Tax sovereignty; Source and residence tax jurisdictions; Taxation of inward 
investment; Taxation of outward investment; Juridical double taxation; Economic double taxation; Tax Competition; 
International tax neutrality; OECD and UN model double tax treaties; Purpose and structure of double tax treaties; 
Concept of residence; Concept of source; Methods of relief from juridical double taxation; The (Multilateral) Convention 
on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters; VAT and the Digital Economy; Corporate taxation and the Digital 
Economy; Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS; EU VAT policy; EU 
corporate tax policy. 

64 Insurance Market (Rynek 
ubezpieczeń) 

Introduction to Enterprise Risk Management and Insurance; Risk Identification; Risk Assessment and Pooling Risk-
Handling Techniques; Fundamentals of Insurance; Insurable Perils and Insuring Organizations; Insurance Functions 
Insurance Markets: Economics and Issues; Insurance Regulation and Insurance Contracts; The Personal Auto Policy; 
Homeowners Insurance (HO); Professional Financial Planning; Life Insurance Policies; Standard Life Insurance contract 
Provisions and Options; Annuities; Health Insurance and Disability Income; Employee Benefits; Social Security; 
Unemployment and Workers’ Compensation Insurance; Commercial Property and Liability Insurance. 

65 Portfolio Analysis 
(Analiza portfelowa) 

 The Investment Environment; Securities Markets and Transactions; Investment Information and Securities 
Transactions; Return and Risk; The Time Value of Money; Modern Portfolio Concepts; Common Stocks; Analyzing 
Common Stocks; Stock Valuation; Market Efficiency and Behavioral Finance; Fixed-Income Securities; Bond Valuation; 
Mutual Funds and Exchange-Traded Funds; Managing Your Own Portfolio; Options: Puts and Calls; Futures Markets 
and Securities; Investing in Preferred Stocks; Tax-Advantaged Investments; Real Estate and Other Tangible 
Investments. 

66 Personal Finance 
(Finanse personalne)  

 The Financial Planning Process;Measuring Your Financial Health and Making a Plan; Understanding and Appreciating 
the Time Value of Money; Tax Planning and Strategies; Cash or Liquid Asset Management; Using Credit Cards: The 
Role of Open Credit; Student and Consumer Loans: The Role of Planned Borrowing; The Home and Automobile Decision; 
Life and Health Insurance; Property and Liability Insurance; Investment Basics; Investing in Stocks; Investing in Bonds 
and Other Alternatives; Mutual Funds: An Easy Way to Diversify; Retirement Planning; Estate Planning: Saving Your 
Heirs Money and Headaches; Financial Life Events–Fitting the Pieces Together. 
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67 
International Finance  
(Finanse 
międzynarodowe)  

The Mundell-Fleming model and  effectiveness of monetary and fiscal policy; Components and determinants of  balance 
of payments; Equilibrium, disequilibrium and adjustment in balance of payments; International parity concepts, 
purchasing power parity, Fisher effect, international Fisher effect, interest rate parity; Determination of exchange rates; 
Interest rate effect on exchange rate, inflation rate effect on exchange rate; Exchange rate regimes (hard pegs, soft 
pegs, floating arrangements); International currencies and global exchange reserves; Foreign exchange markets; 
Evolution of international monetary systems (gold standard, the Bretton Woods system, the post Bretton Woods 
system); Criteria, costs and benefits of optimum currency areas; Evolution of the theory of optimum currency area; 
International capital flows. Regulations over international capital flows; External debt – causes and effects; External 
debt in developing economies; Financial programming of IMF; Emerging markets, capital flows and capital controls; 
Crises episodes of advanced and emerging market economies.  

68 Financial Instruments 
(Instrumenty finansowe)  

Structure of the capital market; Functioning of the capital market; Structure of the money market; Types of financial 
instruments; Using financial instruments; Debt securities; Derivatives; Types of swaps; Options; Regulation of swaps; 
Stocks; Securities regulation; Tokens as financial instruments; Hedge Funds. 
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69 Banking (Bankowość)  

Bank - concept and specificity. Bank on the financial market - conceptual considerations.Banking actives, banking 
operations, banking services, banking assessment.Bank as a special financial institution – bank as a entrepreneur 
(characteristics).Role of banks in economy- concept, specificity, functions.Credit intermediation (concept, specificity, 
regulation, assumptions, entities authorised to perform credit intermediation services).Types of banks according to 
legal regulations, universal and commercial banks, specialised banks (e.g. merchant banks, issuing houses, private 
banks).Banking system – concept, assumptions, structure, the legal bases of banking actions, an institutional 
framework for a banking system.Banking system's safety net- concept, specificity, functions, structure.Central 
Banking- concept, specificity, functions. Independence of central banks.Central Bank of Poland- Narodowy Bank Polski- 
concept, functions, structure, Monetary Policy Council.Objectives and financing instruments of monetary 
policy.European Central Bank System- concept, assumptions, structure, regulation, institutional framework for 
ESBC.Monetary policy functions of the European System of Central Banks.Banking supervision - concept, assumptions, 
functions, models.Banking supervision in Poland- Polish Financial Supervision Authority (legal framework, the aim of 
the supervision, tasks and objectives, supervision measures).Deposit Insurance Scheme in Poland- concept, 
assumptions, functions, institutional framework, the aim of the Deposit Insurance Scheme.The Bank Guarantee Fund 
- concept, assumption, functions, the aim of the guarantee. Banking risk - concept, specificity, types, 
interconnectedness between banking risks, reduction of banking risks.Credit risk – general and specific-individual credit 
risk (concept, specificity, models of reduction).The position and financial activity of banks, founding of banks, 
assessment of the financial and economic situation of banks.Basic assessment indicators of the financial and economic 
situation of banks, an application of prudential rules.Deposit activity (concept, assumptions, entities authorised to 
perform deposit services, types, regulation, the rights and obligations of service provider and client-user).Bank account, 
an agreement of establishing a bank account (concept, assumptions, specificity).Types of bank accounts (current, 
savings, securities accounts, for individual client, for entrepreneurs, for local authorities). Banking clearing and 
settlement services (concept, types, forms). Banking clearing and payment services.Methods of non- cash settlement 
and payment instruments - credit transfer, direct debits, cheques (paper and electrionic), plastic and virtual payment 
card (charge card, credit card, debit card, prepaid card), banking incaso, letters of credit, settlement.Co- banking 
settlement system (concept, forms, regulations, standards, application of prudential rules).Mobile payment – concept, 
specificity, regulation, assumptions, framework.Credit services (concept, assumptions, entities authorised to perform 
credit services).Loan - concept, specificity, assumptions.Loan agreement - elements, regulation.Types of credit - 
consumer credit, bank credit, mortgage credit, the reverse mortgage (concept, assumptions, entities authorised to 
perform credit services, regulations).Credit policies and procedures - stages in credit procedures, loan 
applications.Credit-worthiness assessment- concept, specificity, regulation, assumption, methods (credit rating, credit 
scoring).Banking concentration limits.Legal form of securing bank loans - concept, specificity, regulation, 
assumption.Classifications of loan portfolios (concept, specificity, regulation, assumption, limits).Individual, 
complementary, macroprudential and consolidated supervision. 

70 Operational Research 
(Badania operacyjne)  

Linear Programming (LP): Terminology and formulations; Graphical and Algebraic solutions to LP (Simplex 
Algorithm):Duality: Writing the dual of an LP, Primal-Dual relationships; Transportation Problem and Assignment 
Problem; Solving LPs using Solver; Decision theory: making decisions when the risk is unknown; Game theory: Two 
person gamers, Pure and Mixed Strategies; Queueing and Waiting-time Problems; Dynamic programming, Travelling 
salesman problem, Knapsack problem and other operations research problems and models 



34 

71 Capital Market (Rynek 
kapitałowy)  

Investment Analysis; Risk-return trade-offs; Diversification; The term structure of interest rates; Arbitrage; CAPM 
Model; Modern Portfolio Theory; Individual Portfolio Management; Ethics in Capital Market; Asset Valuation; 
Fundamental and technical analyses; Active versus passive investing; Efficient Market Hypothesis; Black swans, 
antifragility; Stock and bond markets; Derivatives; Stock exchanges and their roles; Asset bubbles; Behavioral finance. 

72 
European Administrative 
System (Europejski 
system administracyjny) 

Administrative state; Administrative system; European administrative space; European administrative system – 
concept; European administrative system – genesis; European administrative system – developments; European 
administrative system – structure; European administrative system – operation and interactions; European 
administrative system – future. 

73 
Corporate Governance 
(Zarządzanie 
korporacyjne)  

Foundations of corporate governance in Europe; The Board of Directors; Shareholders; Directors, Employees, Creditors; 
Information Intermediaries; Corporate Law; Role and responsibilities of directors and managers; Directors and 
Managers – distinguished; Appointment and proceedings of directors; Fiduciary duties; Powers and Responsibilities of 
Directors; Liability of Directors; Executive and non-executive directors; Scrutinizing financial statements; Preparation 
financial statements; Internal Audit; External Auditors.  

74 

Legal Systems of Human 
Rights Protection  
(Systemy ochrony praw 
człowieka)  

Core concepts for the course. What is a system of human rights protection?; A short history of human rights; Human 
rights protection in the UN; UN treaty-based regime of human rights protection; Human rights protection in the Council 
of Europe; European Convention on Human Rights; Charter of Fundamental Rights of the European Union; African 
Charter on Human and People’s Rights; Inter-American Convention on Human Rights; National systems of human 
rights protection. 

75 

Access to Information 
and Information 
Management  (Dostęp do 
informacji i zarządzanie 
informacjami)  

 Legal, administrative and economic aspects of information management. 

76 
Migration Law and Policy 
(Polityka i prawo 
migracyjne) 

(as regard state level all questions concern law and policy in chosen country). Overview of national legal instruments 
in migration field; Public authorities involved in creating migration policy and law; Administrative and judicial authorities 
involved in application of migration law; Border control; International and European cooperation in the field of border 
control – the case of FRONTEX; Right to enter the country; Refusal of entry; Right of residence; Visa – notion, types, 
procedure; Position of family members of residents; Long-term residence; Labour and economic migration; 
Humanitarian reasons for residence; Asylum and other forms of protection of foreigners; Access to the labour market; 
Access to self-employed activities; Factors influencing successful integration; Return of illegal staying immigrants; 
Managing migration through EU partnership with non-EU countries; Trafficking in human beings 
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77 

International Arbitration 
and Mediation  
(Międzynarodowy 
arbitraż i mediacje) 

Alternative dispute resolution; Online dispute resolution; Role and nature of arbitration; Different types of arbitration; 
Characterization of arbitration; The Sources of International Arbitration Law; Arbitrability; Arbitration agreement; Form 
of arbitration agreement; Law applicable to arbitration agreement; Law applicable to merits of dispute; Lex loci arbitri; 
Parties capacity to arbitration; Arbitrators; Appointment of arbitrators; Impartiality and independence of arbitrators; 
Challenge and replacement of arbitrators; The organisation of arbitral tribunal; Language in arbitration; Ad hoc 
arbitration; Institutional arbitration; Investment arbitration; Arbitration proceedings; Conduct of arbitration 
proceedings; Evidences in arbitration; Kompetenz – kompetenz doctrine; Confidentiality in arbitration; Arbitral award; 
Types of arbitral awards; Recognition of arbitral award; Enforcement of arbitral award; Grounds for rejection of 
enforcement and recognition of arbitral award; The role of state courts in aiding arbitration; Challenge of arbitration 
award; Costs in international arbitration; Definition of mediation; Types of mediation; Requirements for parties to 
participate in mediation; Mediation agreement; Conduct of mediation; Mediator and his duties; Costs of mediation; 
Recognition and enforcement of settlement concluded in mediation; Mediation impact on statutes of limitation; Med – 
arb as ADR/ODR. 

78 

Law of International 
Responsibility  (Prawo 
odpowiedzialności 
międzynarodowej)  

Responsibility as a consequence of personality under International Law; Subjects of responsibility; Liability for Injurious 
Consequences of Acts Not Prohibited by International Law; Codification of State Responsibility; The Elements of an 
Internationally Wrongful Act; Attribution of Conduct to the State, to International Organizations and Other Entities; 
Circumstances Precluding Wrongfulness; The Content of International Responsibility; Modalities of Reparation; 
Responsibility for Gross Violations of Human Rights Obligations; The Implementation of International Responsibility; 
Invocation of Responsibility; Countermeasures; Diplomatic Protection. Diplomatic Channel, Resort to Arbitration and 
International Courts; Responsibility of International Organizations; International Criminal Responsibility. 

79 

Administrative Reforms 
in the European 
Countries (Reformy 
administracyjne w 
państwach europejskich) 

European administrative profiles and their basic features; Types of local self-government in Europe; Public personnel 
system in Europe; Administrative systems in selected European countries (e.g. France, Germany, Italy, UK); The scope 
of public sector in selected European countries; The structure and tasks of public administration in selected European 
countries; Administrative reforms – concepts, notions, types, factors; The influence of European integration on national 
administrative systems; Decentralization; Regionalization; Federalization; Territorial reforms; Privatization; 
Remunicipalization; Agentification 

80 

International 
Cooperation and Mutual 
Assistance  (Współpraca 
międzynarodowa i 
wzajemna pomoc)  

Legal, administrative and economic aspects ofinternational cooperation and mutual assistance. 
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81 

Horizontal Market for 
Sustainable Development  
(Rynek horyzontalny dla 
zrównoważonego 
rozwoju) 

What is the definition of vertical and horizontal business solutions? What is the difference between a vertical and a 
horizontal market? What is a multichannel market?Explain intensive, exclusive, and selective forms of distribution. 
Explain the steps in distribution planning. How can setting up vertical and horizontal marketing systems prevent channel 
conflicts?Business to Business market in Poland – the scope and perspectives of development.Types of Horizontal 
Marketing Systems (Example: supermakets and airports having ATMs of leading banks, Big hotels having CCD outlets, 
Cell Phone outlets, etc.)Horizontal Marketing Organizational Structure. The role of marketing channels in the 
determination of a horizontal market structure.Advantages (Cost Reduction, Quality Improvement, Optimized 
Operations, Specialized manpower, low demand – side risks, low bargaining power of customers, price discrimination) 
and disadvantages (higher risk of external forces, higher loyalty, customer loyalty, low cross – sell, High internal 
competition and low barriers to entry) of Horizontal Markets.Innovations in horizontal marketing systems. What types 
of careers fit Horizontal Marketing strategies?Apple and Starbucks, Coca Cola and Nestle, etc. – case studies of 
horizontal marketing. Fast Food and horizontal marketing. What is a sustainable development?The role of horizontal 
marketing in sustainable development. Challenges and opportunities.Globalization and sustainable development: a 
business perspective. 

82 Public Governance  
(Zarządzanie publiczne) 

 Public management and public governance; Democracy and public policy; Historical and contemporary models; 
Theories of governance; The structure and process of bureaucracies, regulations and political institutions; Public 
leadership; Organization, socialization and motivation; Managing budgets and money; Contracting in public sector; 
Development and public sector reform; Public governance in a network society; Management of contracts and impact; 
Decentralization and local governance; Civil society and public governance; Ethics and standards of conduct; 
Corruption; Rule of Law. 

83 

Ethics and Accountability 
in Public Sector  (Etyka i 
odpowiedzialność w 
sektorze publicznym) 

The concept of ethics (morality); ethics in law; principles (e.g.: subsidiarity, dignity), the concept of responsibility; 
types of responsibility; scope of responsibility, the concept of the public sector; differences between the public sector 
and the private sector, ethics in the public sector; responsibility in the public sector; the principle of organizations 
social responsibility. 

84 
Global Administrative 
Law (Globalne prawo 
administracyjne)  

Public administration: national, European and global; Administrative law.; Comparative administrative law; 
Globalization of public administration; Globalization of administrative law; Values of global administrative law. 

85 

Interest Representation 
in the EU  
(Reprezentacja interesów 
w UE)  

The European Union as a policy forum and a forum for politics; EU’s public policy and decision-making; Article 11 TEU 
and the principles of democracy; The right to (the principle of) sound administration; The notion of an interest group; 
The EU level and national level for interest groups; Types of ‘interest’; Types of interest groups; The notion of a 
stakeholder; The notion of lobbying in the EU; ‘Inside lobbying’; ‘Outside lobbying’; Pluralism; Corporatism; 
Transparency; The new European Transparency Register (OJ L 277, 19.9.2014, p. 11–24); Codes of conduct for interest 
groups; Illegal lobbyism and its consequences; Direct representation of EU citizens; Political parties at the EU level; 
Political groups in the EU Parliament; Accreditation to the EP; The right to petition the EU Parliament; The right to ask 
for and receive information from EU Institutions and bodies; The European Citizens’ initiative. 
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86 

Governance in the EU’s 
External Relations  
(Governance w 
stosunkach 
zewnętrznych UE)  

The EU in the World: The International role of the EU; The architecture of the EU's external relations in the Treaties; 
Principles and objectives; Legal Personality.International Representation of the EU.Decision-making in the EU's 
International Relations; The Role of the European Council; The Role of the Council; The Role of the Commission; The 
role of the European External Action Service and the High Representative; The Role of the Court of Justice of the 
EU.Instruments of the EU's external actions; A typology of instruments; the EU's internal instruments; international 
agreements.The EU's external competence.Nature of the EU's external competence.Scope and choice of the EU's 
external competence.The duty of cooperation.The EU law and international law; the status of International Law in the 
EU's Legal System; International Law and the Jurisdiction of the Court of Justice of the EU.The EU and international 
institutions.The EU's Sanctions and Countermeasures.Common Commercial Policy.Cooperation Policies and 
Humanitarian Aid.The EU's development policy.Common Foreign and Security Policy.Common Security and Defence 
Policy.The external dimension of the environmental policy.The external dimension of the internal energy market.The 
external dimension of freedom, security and justice.The EU and its neighbours. Enlargement and Neighbourhood Policy. 

87 

Law of  Non-
Governmental 
Organisations (Prawo 
organizacji 
pozarządowych)  

A changing international scene: globalization and the diffusion of state power.The transnationalisation of civil society 
and the increasing role of NGOs.The role of NGOs in a discourse model of international law.The diversity of NGOs: 
definitions and delimitations.Intergovernmental organisations as subjects of international law.International legal theory 
and non-state actors.Non-state rights-holders on the international plane.Organisation rights in international 
law.International obligations.International humanitarian law and non-state actors.Co-operation with intergovernmental 
organisations - The United NationsCo-operation with intergovernmental organisations - The International Labour 
OrganizationCo-operation with intergovernmental organisations - The Council of Europe.Co-operation with 
intergovernmental organisations - The European Union.Co-operation with intergovernmental organisations - The 
Organization of American StatesCo-operation with intergovernmental organisations - The African UnionRules for NGO 
participation in international conferences.Agreements between states and NGOs.Agreements between IGOs and 
NGOs.The legal status of NGOs in international law.Possible developments of the legal status of NGOs through standard-
setting.NGOs and legitimacy of international law. 
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Załącznik nr 11 
  
Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo międzynarodowe 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Poziom kształcenia : 7  
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 11 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Globalizacja i regionalizacja 

 

Przedmiot dostarcza ogólnego spojrzenia na genezę i współczesny przebieg procesów globalizacji. W ramach 
zajęć student wyjaśnia przyczyny procesów globalizacji i regionalizacji w wymiarze politycznym i 
społecznym, ich cechy oraz konsekwencje. Zajęcia dostarczają pogłębionej teoretycznie perspektywy oglądu 
procesów integracji politycznej i społecznej na świecie, która jest traktowana jako główne tło zachodzącej 
coraz szybciej globalizacji. Zajęcia dostarczają wyjaśnień przebiegu procesów, które z  wiąże się z 
globalizacją i regionalizacją polityczną, zachodzącą niemal na całym świecie. Regionalizacja jest traktowana 
jako swoista odpowiedź na postępującą globalizację. Dzięki problematyce podejmowanej na zajęciach 
student wyjaśnia samodzielnie przyczyny procesu globalizacji i regionalizacji, opisuje ich przejawy oraz 
potrafi wskazać konsekwencje 

2.  Metodologia badań 
społecznych/politycznych 

 

Celem kursu jest omówienie zakresu planu badań właściwych stosownie do metodologii nauk społecznych. 
W tym kontekście studenci zapoznają się z rodzajem celów badawczych, jednostek analizy, wymiar 
czasowego. Dyskutowane są także główne metody badawcze (historyczna, systemowa, symulacyjna, 
porównawcza, strukturalna, behawioralna, neoinstytucjonalna) oraz techniki badawcze (ilościowe i 
jakościowe). W oparciu o wybrane zagadnienia z szeroko pojętego obszaru bezpieczeństwa 
międzynarodowego studenci przygotowują własne konspekty badawcze. Przedmiot ma przygotować 
studentów do prowadzenia własnych badań naukowych, krytycznej analizy literatury, jak i prezentowania 
treści w debacie publicznej. 

3.  Metodologia badań 
bezpieczeństwa 

 

Treści programowe obejmują takie obszary jak wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, 
podstawowe terminy, główne teorie i paradygmaty badawcze, tożsamość nauk o bezpieczeństwie, 
przedmiot i metoda nauki o bezpieczeństwie, dylematy poznawcze bezpieczeństwa, techniki i metody 
w badaniach bezpieczeństwa oraz bariery metodologiczne i analiza błędów interpretacyjnych w badaniach 
bezpieczeństwa. 

4.  Studia nad bezpieczeństwem 

 

W części wykładowej zajęć student zostanie zapoznany z problematyką definiowania studiów nad 
bezpieczeństwem oraz zagadnień wyznaczających główne punkty ich ewolucji związane z kwestią państwa, 
rozumieniem polityki oraz kwestiami epistemologicznymi. W dalszej części omówione zostają podstawowe 
siły stojące za ewolucją studiów nad bezpieczeństwem oraz ich przemiany (w układzie chronologicznym), 
począwszy od studiów strategicznych w okresie zimnej wojny i skończywszy na początku XXI wieku. W 
części konwersatoryjnej zajęcia zostają poświęcone genezie oraz ewolucji badań nad bezpieczeństwem, 
analizie samej koncepcji oraz bezpieczeństwu jako przedmiotowi badań. W dalszej części zajęć uwaga skupi 
się na teoriach pozytywistycznych, nietradycyjnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa, krytycznych studiach 
nad bezpieczeństwem (w tym na szkole kopenhaskiej i teorii regionalnych kompleksów bezpieczeństwa), 
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konstruktywizmowi, prywatyzacji bezpieczeństwa, nowym aktorom i problemom w przestrzeni 
bezpieczeństwa, bezpieczeństwu humanitarnemu i współczesnym znaczeniom bezpieczeństwa (wymiar 
ekonomiczny, społeczny i kulturowy, ekologiczny), a także perspektywom rozwoju studiów bezpieczeństwa. 

5.  Nowe podejście do bezpieczeństwa 
(ćwiczenia) 

Treści programowe obejmują takie zagadnienia jak geneza i ewolucja badań nad bezpieczeństwem, teorie 
pozytywistyczne i postpozytywistyczne a bezpieczeństwo, zagrożenia nietradycyjne i nowe wojny jako 
istotny element ewolucji studiów nad bezpieczeństwem, prywatyzacja bezpieczeństwa oraz nowi aktorzy w 
przestrzeni bezpieczeństwa i perspektywy rozwoju studiów bezpieczeństwa. 

6.  Pozamilitarne sektory 
bezpieczeństwa (ćwiczenia) 

Treści programowe obejmują analizę pozamilitarnych aspektów w globalnym kontekście bezpieczeństwa 
takich jak ekologiczny, społeczny, ekonomiczny, humanitarny, energetyczny etc. Do tego celu posłużą 
wybrane studia przypadku takie jak zmiany klimatu, westernizacja i kreolizacja, zrównoważony rozwój a 
dobrobyt państwa, R2P etc. 

7.  Współczesne Zagrożenia 
Bezpieczeństwa (moduł) 

 

Student zdobywa pogłębioną wiedzę na temat bezpieczeństwa finansowo-ekonomicznego państwa oraz jego 
wewnętrznych i zewnętrznych determinantów. Zna zależności pomiędzy bezpieczeństwem finansowo-
ekonomicznym a sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych oraz kryzysami finansowymi. Posiada 
obszerną wiedzę na temat współczesnych wyzwań dla bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Student 
posiada wiedzę na temat globalnego wymiaru cyberzagrożeń, w tym takich elementów jak cyberwojna, 
cyberterroryzm i cyberdżihad. Potrafi definiować pojęcia, wskazywać podziały wewnętrzne, formy 
nielegalnego wykorzystania sieci przez organizacje przestępcze oraz zna prawo międzynarodowe wobec 
zagrożeń cybernetycznych. Posiada wiedzę na temat wewnętrznego wymiaru cyberzagrożeń, m. in. 
przestępstwa internetowe, cyberprzemoc. Potrafi wskazać rodzaje przestępstw internetowych, przykłady 
działalności przestępczej w sieci oraz przedstawić ujęcie cyberprzestępstw w prawie polskim i zagrożenia 
internetowe dzieci i młodzieży. Student zna specyfikę nowych zagrożeń terrorystycznych w kontekście 
zmieniających się motywacji dla działań terrorystów, nowych metod dokonywania ataków terrorystycznych, 
nowego charakteru struktur organizacji terrorystycznych oraz zacieśniającego się związku pomiędzy 
działalnością terrorystyczną a sferą mediów. Student posiada wiedzę na temat teoretycznych aspektów 
zagadnienia państw upadłych. Zna czynniki determinujące upadek państwa, potrafi wskazać i omówić 
wybrane przypadki państw upadłych oraz dokonać ich analizy porównawczej. Student znać będzie 
najważniejsze dziś typy broni oraz uzbrojenia. Wyjaśniać będzie przyczyny, dla których właśnie to 
uzbrojenia jest dziś powszechnie wykorzystywane. Będzie potrafił omówić kierunki rozwoju sprzętu 
wojskowego w ramach poszczególnych kategorii. 

8.  Współczesne zagrożenia 
bezpieczeństwa międzynarodowego 
(Moduł) 

 

Zajęcia prowadzone w ramach modułu mają na celu zapoznanie studentów z szerokim spektrum 
współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Moduł składa się z następujących 
przedmiotów: Bezpieczeństwo finansowo – ekonomiczne, Nowe technologie militarne, Państwa Upadłe a 
bezpieczeństwo międzynarodowe, Nowe oblicza terroryzmu oraz cyberzagrożenia. 
Przedmiot bezpieczeństwo finansowo – ekonomiczne ma na celu zapoznanie studentów z ekonomiczną i 
finansową stroną bezpieczeństwa współczesnych państw, uwzględniając aktualne trendy i zagrożenia w 
światowym systemie gospodarczym. Przedmiot Nowe technologie militarne ma na celu zapoznanie 
studentów z aktualnymi i przyszłymi trendami w zakresie techniki wojskowej i jej zastosowania w 
konfliktach zbrojnych oraz wpływem tych zjawisk na politykę bezpieczeństwa państwa 
Przedmiot Państwa Upadłe a bezpieczeństwo międzynarodowe ma na celu zapoznanie studentów z 
zagrożeniami wynikającymi z powstania i funkcjonowania na arenie międzynarodowej tak zwanych państw 
upadłych. Przedmiot Nowe oblicza terroryzmu ma na celu zapoznanie studentów z ewolucją zagrożeń 
terrorystycznych w ostatnich latach, uwzględniając aktualne trendy w tym zjawisku. 
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Przedmiot cyberzagrożenia ma na celu  zapoznanie studentów z występującymi obecnie zagrożeniami w 
cyberprzestrzeni, zwłaszcza z atakami mającymi na celu przełamywanie zabezpieczeń systemów 
teleinformatycznych 

9.  Lektorat języka specjalistycznego 1  Przedmiot składa się z modułu polityczno-kulturowego i ekonomicznego. Obie części skupiają się na 
procesach globalizacji i regionalizacji, obejmują wykłady i ćwiczenia.   

CZĘŚĆ POLITYCZNA obejmuje następujące treści: globalizacja – wielość płaszczyzn przejawiania się, jej 
przyczyny, czynniki i skutki; jej teoretyczne interpretacje. Uczestnicy procesów globalizacji – siły 
globalizujące i ich adresaci, ruchy antyglobalizacyjne i alterglobalizacyjne.  Regionalizm i regionalizacja.  
Globalny i regionalny governance 

CZĘŚĆ EKONOMICZNA obejmuje następujące kwestie: globalizacja gospodarki światowej – przyczyny, 
uwarunkowania, przebieg, konsekwencje (handel międzynarodowy, inwestycje zagraniczne), aspekty 
metodologiczne badań nad globalizacją.  Teoria integracji gospodarczej; Międzynarodowy ład gospodarczy i 
jego współczesne wyzwania,  korporacje transnarodowe; globalne i regionalne mocarstwa gospodarcze;  
wybrane ugrupowania regionalne w gospodarce światowej – studia przypadków.  Wpływ globalizacji i 
procesów regionalnych na gospodarki – podejście krytyczne, studia przypadków 

10. Współczesne siły zbrojne Moduł obejmuje trzy przedmioty, i dotyczy zagadnień związanych z ewolucją współczesnych sił zbrojnych w 
obszarze doktrynalnym, operacyjnym oraz organizacyjnym. Na ćwiczeniach omawiane są kwestie dotyczące 
procedur działania sił zbrojnych w państwie i środowisku międzynarodowym, narodowego i sojuszniczego 
systemu kierowania i dowodzenia oraz ewolucji struktur organizacyjnych sił zbrojnych. Studenci zapoznają 
się z literaturą dotyczącą specyfiki funkcjonowania systemów kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi oraz 
zmianami zachodzącymi w użyciu wielonarodowych sił wojskowych w operacjach międzynarodowych. 
Dyskutowane są również kwestie dotyczące zmienności charakteru działań komponentów wojskowych we 
współczesnym środowisku operacyjnym oraz potrzeby transformacji w strukturach organizacyjnych sił 
zbrojnych na różnych poziomach kierowania i dowodzenia. Celem zajęć jest również zaznajomienie 
studentów z takimi kategoriami jak: NATO'sDecision-MakingProcedure (NDMP), Non-Article 5 
CrisisResponse Operations (NA5CRO), European Union Battlegroups (EUBG) jak również, wyrobienie 
umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania własnych poglądów w nawiązaniu do 
omawianych lektur oraz prowadzenia dyskusji. 

11. Diagnoza sytuacji konfliktowych i 
kryzysowych (moduł) 

 

Celem modułu jest zapoznanie studentów z metodologią, instrumentami oraz sposobami oddziaływania na 
rzeczywistość w sferze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, celem jej diagnozowania, 
prognozowania i projektowania. W trakcie zajęć student zapoznaje się z teoretycznymi aspektami 
analizowania i przewidywania rozwoju zjawiska oraz w sposób praktycznych ćwiczy możliwości 
oddziaływania na sytuację i poszczególne osoby pozostające z nim w bezpośrednim związku 
(współzależności). Uczestnictwo w kursie pozwala zrozumieć i posiąść praktyczne zdolności w zakresie: 
analizowania, prognozowania i projekcji rzeczywistości społecznej i politycznej; przygotowywania i 
prowadzenia (w oparciu o określone instrumenty) procesu negocjacyjnego; tworzenia alternatywnych 
rozwiązań, minimalizujących poziom ryzyka związanych z praktycznym działaniem w sferze bezpieczeństwa. 

12. Zarządzanie informacją (moduł) Wykład dotyczy zagadnień związanych z dyplomacją publiczną oraz miękką siłą. Poruszone zostaną również 
kwestie propagandy oraz międzynarodowego public relations i budowania wizerunku państwa na arenie 
międzynarodowej. Studenci zostaną zaznajomieni z pojęciami dotyczącymi dyplomacji kulturalnej i 
ekonomicznej oraz narzędziami i strategiami dyplomacji publicznej. 
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W trakcie konwersatorium Media w polityce zagranicznej państw omawiane są zagadnienia związane z rolą 
mediów w konfliktach i sytuacjach kryzysowych na poziomie państwowym i międzynarodowym. Poruszane 
są zagadnienia związane z pojęciem ‘efektu CNN’, ‘agenda-setting’ oraz roli globalnych mediów w 
relacjonowaniu polityki zagranicznej. Studenci analizują również rolę dziennikarzy-korespondentów 
wojennych i blogerów w relacjonowaniu kwestii z zakresu bezpieczeństwa i konfliktów zbrojnych.  
Blok zajęć Współpraca z mediami poświęcony jest zagadnieniom z obszaru komunikacji rzeczników 
prasowych, ekspertów ds. PR z przedstawicielami mediów. Studenci poznają specyfikę pracy wymienionych 
specjalistów i zasady podejmowania działań związanych z media relations. Zapoznają się ze specyfiką 
sytuacji kryzysowych, funkcjonowaniem komunikacji w służbach mundurowych i uczą się przygotowywania 
konferencji prasowej. W trakcie zajęć wykonywane są analizy w oparciu o dane pozyskiwane z baz instytucji 
zajmujących się monitoringiem rynku medialnego. 

13. Sacrum we współczesnym świecie 
(moduł) 

Kurs, który obejmuje zarówno wykład, jak i konwersatorium, odnosi się do zagadnień dotyczących 
największych religii współczesnego świata, a w tym ich odpowiedzi na obecnie występujące regionalne i 
globalne wyzwania. Podczas zajęć podejmowane są treści ogniskujące się wokół judaizmu, chrześcijaństwa, 
islamu oraz innych religii Wschodu, ale także sekt religijnych. W ich efekcie student powinien posiąść 
podstawową wiedzę teoretyczną, która umożliwi mu samodzielne i krytyczne spojrzenie na rolę, jaką 
odgrywa czynnik religijny we współczesnym świecie. Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą tej 
problematyki, a także materiałami multimedialnymi. Ponadto, poruszane są zagadnienia dotyczące: istoty 
religii, ewolucji jej społecznej roli w XX i XXI wieku, zjawisk sekularyzacji i prywatyzacji religii, 
fundamentalizmu religijnego, roli religii w konfliktach zbrojnych i po ich zakończeniu, a także dialogu 
międzyreligijnego oraz ekumenizmu. Celem zajęć jest także wyrobienie wśród studentów umiejętności 
korzystania z literatury przedmiotu i formułowania własnych poglądów oraz prowadzenia dyskusji. 

14. Stany nadzwyczajne w systemie 
bezpieczeństwa państwa (moduł) 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z instytucją stanu nadzwyczajnego jako elementu systemu 
bezpieczeństwa państwa. Studenci zapoznają się z takimi kategoriami jak sytuacja zagrażająca 
bezpieczeństwu państwa, stan szczególny, regulacja prawna stanu szczególnego zagrożenia państwa, stan 
niezakłócony, stan nadzwyczajny, niebezpieczeństwo publiczne zagrażające życiu narodu. Studenci 
zapoznają się również z różnymi modelami stanów nadzwyczajnych ukształtowanych w różnych okresach 
historycznych i różnych systemach politycznych oraz analizują zakres zwiększonych kompetencji organów 
państwa oraz ograniczeń wolności i praw człowieka obywateli zawartych w krajowych uregulowaniach. 
Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów i wyrobienie umiejętności korzystania z literatury 
przedmiotu i formułowania własnych poglądów w nawiązaniu do omawianych źródeł prawa i lektur oraz 
prowadzenia dyskursu. 

15. Współczesne konflikty zbrojne 
(moduł) 

 

Moduł stawia sobie za cel zaznajomienie studentów ze specyfiką i zakresem występowania współczesnych 
konfliktów zbrojnych i „nowych wojen”, rozpatrywanych przez pryzmat sposobów prowadzenia walki, 
instrumentów oddziaływania w warunkach działań zbrojnych (m.in. nowe technologie) oraz organizacji 
struktur je prowadzących (siły zbrojne). W trakcie zajęć są przedstawiane i wyjaśniane zagadnienia 
związane z wojną klasyczną (antropologia, etyka wojny), konfliktem zbrojnym oraz różnego rodzajami tzw. 
nowych wojen. W tym kontekście omawiane są również współzależności istniejące pomiędzy ww. 
przejawami przemocy zbrojnej, które są rozpatrywane przez pryzmat teorii sztuki wojennej i studiów nad 
bezpieczeństwem.  Uczestnicy kursu poznają nowe sposoby i instrumenty prowadzenia walki oraz 
możliwości wykorzystania klasycznych i nieklasycznych formacji zbrojnych w warunkach współczesnego 
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Teatru Działań Wojennych. W ramach kursu prezentowane są również modelowe armie świata (odpowiednio 
do przyjętych kryteriów). 

16. Współczesne konflikty zbrojne 
(moduł) 

 

Moduł składa się z trzech przedmiotów: Istota i etyka konfliktu i wojny (wykład) Konflikty zbrojne na 
świecie (ćwiczenia), Specyfika działań zbrojnych we współczesnym konflikcie zbrojnym Wybrane armie 
świata.  
Przedmiot Istota i etyka konfliktu i wojny ma zapoznać studentów z ogólnymi zasadami w tym politycznymi, 
prawnymi i etycznymi regulującymi współczesne konflikty zbrojne.  
Przedmiot Konflikty zbrojne na świecie dotyczy analizy obecnie trwających na świecie konfliktów zbrojnych 
zarówno ich genezy jak i przebiegu.  
Przedmiot Specyfika działań zbrojnych we współczesnym konflikcie zbrojnym ma zadanie zapoznać 
studentów ze sposobami użycia siły, w tym zwłaszcza nowoczesnych środków walki we współczesnych 
konfliktach zbrojnych, uwzględniając kontekst polityczny, społeczny, prawny i medialny.  

Przedmiot Wybrane armie świata ma za zadanie zapoznać studentów z zadaniami, organizacją i 
wyposażeniem wybranych armii świata, w szczególności państw NATO 

17. Seminarium magisterskie 

 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z przygotowaniem studenta do napisania pracy magisterskiej, 
ogniskującej się wokół problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego. Podczas zajęć podejmowane są 
zagadnienia dotyczące: specyfiki pracy dyplomowej, kryteriów wyboru jej tematu oraz kwestii 
metodologicznych. W ich efekcie student powinien posiąść podstawową wiedzę teoretyczną, która przy 
wsparciu ze strony opiekuna naukowego, umożliwi mu rozpoczęcie pracy nad wybranym tematem 
badawczym. Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą tej problematyki, a także analizują zrealizowane 
już wcześniej projekty magisterskie. Ponadto, poruszane są zagadnienia dotyczące: planu pracy i jego 
znaczenie dla powodzenia projektu badawczego, zarządzania projektem, sposobów pozyskiwania danych 
oraz ich źródeł, kształtowania wywodu pracy, elementów językowych maszynopisu oraz jego estetyki, a 
także roli przypisów oraz technik ich sporządzania. Celem zajęć jest także wyrobienie wśród studentów 
umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania własnych poglądów oraz prowadzenia 
dyskusji. 

18. Bezpieczeństwo regionalne Przedmiot odnosi się do kwestii bezpieczeństwa międzynarodowego o charakterze regionalnym i składa się z 
modułów obejmujących wykład konwersatoryjny oraz konwersatoria. Tematem wykładu są te nurty 
badawcze, które zajmują się  bezpieczeństwem regionalnym, wychodząc z założeń różnych paradygmatów 
występujących w nauce o stosunkach międzynarodowych i nauce o bezpieczeństwie. Rozważane jest zatem 
też wielowymiarowe bezpieczeństwo (a więc poza-militarne) jak i koncepcje odnoszące się do  klastrów 
(kompleksów) regionalnego bezpieczeństwa w różnych regionach świata. Tam, gdzie przybierają one formę 
instytucjonalną, omawiane są też struktury współpracy regionalnej.  Konwersatoria obejmują szczegółową 
problematykę z regionów: Europa, Ameryka, Azja, Afryka, Bliski Wschód. Ich treść dotyczy: stanu 
bezpieczeństwa w regionie i jego uwarunkowań; mocarstw globalnych i regionalnych zaangażowanych w 
danym regionie, problemów wielowymiarowego bezpieczeństwa i sekurytyzacji, konfliktów w regionie, w 
tym separatyzmów, wpływu organizacji regionalnych na bezpieczeństwo (np.UE ASEAN itp.) i wynikających 
z tych wszystkich aspektów istniejących i potencjalnych klastrów bezpieczeństwa. Treści programowe 
obejmują takie kwestie jak charakterystykę obszaru Azji i wybranych problemów bezpieczeństwa. Przedmiot 
będzie koncentrował się m.in. na takich zagadnieniach jak Azja Centralna, Kotlina Fergańska, kryzys irański, 
kryzys koreański, Morze Południowochińskie, Kwartet Bliskowschodni etc. 
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19. Zarządzanie konfliktem i systemy 
reagowania kryzysowego (moduł) 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z problematyką procesów decyzyjnych w sytuacjach kryzysów i 
konfliktów Z uwagi na to, że kurs ma charakter modułowy studenci zapoznają się podczas wykładów z 
regułami dopuszczającymi użycie siły w stosunkach międzynarodowych, przymusową realizacją 
odpowiedzialności międzynarodowej, rodzajami środków przymusu stosowanymi przez wspólnotę 
międzynarodową oraz procedurami przymusowej egzekucji odpowiedzialności międzynarodowej. 
Dyskutowane są kwestie związane z funkcjonowaniem dyplomacji klasycznej, jako politycznego instrumentu 
rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz z rolą dyplomacji wojskowej w kształtowaniu bezkonfliktowych 
relacji międzynarodowych. Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą cywilnych i wojskowych działań 
stabilizacyjnych, zarówno w aspekcie strategicznym jak i operacyjnym. Celem zajęć jest również 
zaznajomienie studentów z takimi zagadnieniami jak systemy reagowania kryzysowego organizacji 
międzynarodowych jakimi są NATO UE, jak również wyrobienie umiejętności korzystania z literatury 
przedmiotu i formułowania własnych poglądów w nawiązaniu do omawianych lektur oraz prowadzenie 
dyskursu. 

20. Strategia bezpieczeństwa Polski 
(moduł) 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z problematyką kształtowania strategii bezpieczeństwa państw. Z uwagi 
na to, że kurs ma charakter modułowy studenci zapoznają się podczas wykładów z teoretycznymi 
podstawami rozumienia bezpieczeństwa państwa, typizacją polityk bezpieczeństwa państwa, kształtowania 
strategicznego zarządzania bezpieczeństwem narodowym. Dyskutowane są kwestie związane z 
transformacją polskich sił zbrojnych, transformacją systemu dowodzenia, zmian w organizacji struktur 
polskich sił zbrojnych. Studenci zapoznają się z literaturą dotycząca zasad użycia polskich sił zbrojnych poza 
granicami kraju. Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z takimi zagadnieniami jak udział Polski 
w misjach i operacjach po 1989, jak również wyrobienie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i 
formułowania własnych poglądów w nawiązaniu do omawianych lektur oraz prowadzenie dyskursu. 

21. Zarządzanie nowymi rodzajami 
zagrożeń przez Unię Europejską 
(moduł) 

 

Moduł ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat zasad ochrony granic zewnętrznych i 
wewnętrznych Unii Europejskiej, zasad polityki antyterrorystycznej Unii Europejskiej, ochrony danych 
osobowych i informacji niejawnych w ramach Unii Europejskiej oraz zagadnień związanych z unijną 
współpracą policyjną i sądową. Szczegółowe zagadnienia omawiane w ramach modułu obejmują m.in. 
współpracę w ramach takich organizacji jak Frontex, Europol i CEPOL, zwłaszcza w zakresie wymiany 
informacji oraz przedsięwzięć szkoleniowych, służących walce z przestępczością zorganizowaną i 
transgraniczną, w tym szczegółowe regulacje prawne rządzące tego rodzaju współdziałaniem. Moduł składa 
się z następujących przedmiotów: Współpraca policyjna i sądowa w ramach UE, Prewencja 
antyterrorystyczna, Europejska ochrona danych i Ochrona granic zewnętrznych i wewnętrznych 
Przedmiot Współpraca policyjna i sądowa w ramach UE ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami 
współpracy służb policyjnych oraz wymiaru sprawiedliwości w Unii Europejskiej, uwzględniając w 
szczególności dostępne narzędzia prawne, Europol i Eurojust. 
Przedmiot prewencja antyterrorystyczna ma na celu zapoznanie studentów z zakresem współpracy państw 
UE w ramach zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycznym, zarówno pod względem prawnym 
jak i organizacyjnym.  
Przedmiot Ochrona granic zewnętrznych i wewnętrznych ma na celu zapoznanie studentów z zasadami, w 
tym zwłaszcza prawnymi i organizacyjnymi ochrony granic wewnętrznych i zewnętrznych UE, w tym z 
funkcjonowaniem strefy Schengen i Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżne Frontex 
Przedmiot europejska ochrona danych ma na celu zapoznanie studentów z potrzebą ochrony danych 
osobowych oraz regulacjami w tym zakresie na poziomie unijnym 
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22. Konflikty kulturowe 

Antropologia wojny 

Ochrona dziedzictwa kulturowego 
w czasie pokoju, kryzysu i wojny 

 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z kulturowymi uwarunkowaniami wojny, genezą wojen w 
społecznościach przedpaństwowych oraz wykorzystywaniem wiedzy antropologicznej w toczonych 
współcześnie konfliktach zbrojnych. Na zajęciach studenci zapoznają się z kanonem lektur dotyczących 
badanego przedmiotu stworzonych przez antropologów amerykańskich (Ruth Benedict, Napoleon Chagnon), 
brytyjskich i niemieckich. Omawiane są ponadto kwestie związane z antropologią wojny społeczności 
przedpaństwowych Amazonii. Przedmiotem zainteresowania jest również zjawisko wojny hybrydowej i 
koncepcja świadomości międzykulturowej we współczesnych siłach zbrojnych. Celem zajęć jest zapoznanie 
studentów z problemami ochrony dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego jak i niematerialnego na 
poziomie międzynarodowym oraz państwowym, w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Celem jest przybliżenie 
działań mających na celu jego ochronę przede wszystkim na poziomie międzynarodowym, jak również 
wyzwań jakie stoją przed społecznością międzynarodową na tym polu. 

23. Seminarium magisterskie 2 

 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z kontynuacją działań studenta, zmierzających do napisania pracy 
magisterskiej, a następnie jej obrony. Podczas zajęć, w zależności od wybranego tematu badawczego, 
podejmowana jest problematyka adekwatna do jego specyfiki. W ich efekcie student powinien terminowo 
przedłożyć kompletny maszynopis pracy magisterskiej, poprawny pod względem merytorycznym, 
metodologicznym i formalnym. Ponadto, podczas seminarium poruszane są zagadnienia dotyczące: analizy 
jakościowej oraz ilościowej zebranych danych, a w tym sposobów ich graficznej prezentacji, formułowania 
wniosków badawczych, sporządzania bibliografii oraz jej weryfikacji, sporządzania wykazów elementów 
graficznych, korekty językowej maszynopisu, weryfikacji poprawności sporządzenia odsyłaczy i przypisów, a 
także  przygotowania magistranta do egzaminu dyplomowego. Celem zajęć jest także wyrobienie wśród 
studentów umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania własnych poglądów, jak również 
prowadzenia dyskusji. 

24. Ruchy ekstremistyczne i 
fundamentalistyczne (moduł) 

 

W czasie zajęć studenci zapoznają się z wybranymi ruchami ekstremistycznymi i fundamentalistycznymi o 
podłożu religijnym. Zjawisko ekstremizmu religijnego może być z jednej strony aprobowane przez władze 
(Iran, Izrael), administracja może zachowywać się w stosunku do ruchów tego typu neutralnie (Stany 
Zjednoczone Ameryki), bądź też ich funkcjonowanie może być przez prawo penalizowane (Francja). Celem 
zajęć jest zapoznanie studentów z reprezentatywnymi przykładami powyższych modeli. Dyskutowane będą 
zjawiska fundamentalizmu i ekstremizmu chrześcijańskiego, islamskiego, hinduskiego i buddyjskiego. 
Przedmiot dotyczy zjawiska ekstremizmu społecznego i politycznego we współczesnej Polsce, Europie i na 
świecie. Podczas trwania kursu studenci zapoznają się z typologią ruchów ekstremistycznych i 
fundamentalistycznych. Omówione zostaną wybrane przykłady związane z ekstremizmem ekologicznym, 
motywowanym kulturowo, związkowym. Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z wybranymi 
przykładami ekstremizmu prawicowego (ruchy neofaszystowskie) i lewicowego (ruchy anarchistyczne, 
maoistowskie i trockistowskie). 

25. Bezpieczeństwo jednostki 
(moduł) 
 

Na konwersatorium omawiana jest koncepcja bezpieczeństwa jednostki (humansecurity) w odniesieniu do 
wyzwań związanych z rozwojem cywilizacji. Studenci zapoznają się z teorią bezpieczeństwa jednostki, jak 
również teoriami zróżnicowania cywilizacyjnego współczesnego świata w aspekcie kulturowym (Feliks 
Koneczny, Samuel Huntington). Ponadto przedmiotem rozważań są wyzwania stojące przed Polską, Europą i 
światem a związane z rozwojem cywilizacji technicznej. 

26. Nowe wojny (moduł) Moduł składa się z trzech przedmiotów: Nowe formy działań zbrojnych, operacje specjalne i działania 
kontrterrorystyczne. Ich celem jest zapoznanie studentów z nowymi formami użycia sił zbrojnych.  
Treścią przedmiotu Nowe formy działań zbrojnych są aktualne trendy w sposobie wykorzystania siły przez 
państwa, zarówno w formie działań hybrydowych jak również konwencjonalnych.  



8 

Treścią przedmiotu operacje specjalne jest rola odgrywana we współczesnych konfliktach zbrojnych przez 
wojska specjalne omawiana na przykładzie wybranych państw i konfliktów. 
Treścią przedmiotu działania kontrterrorystyczne jest analiza specyfiki działań podejmowanych przez siły 
zbrojne wobec ugrupowań terrorystycznych. 

27. Bezpieczeństwo społeczne 
(moduł) 

Celem przedmiotu jest omówienie i analiza najważniejszych pojęć, trendów związanych z problemami 
demograficznymi Polski i Europy, zagrożeniami związanymi z bezrobociem ubóstwem oraz z działalnością 
organizacji pozarządowych wspierających społeczeństwo obywatelskie. 
1.Bezpieczeństwo społeczne/humansecurity – zagadnienia definicyjne oraz rodzaje zagrożeń 
2.Polityka demograficzna, przemiany demograficzne i skutki dla społeczeństwa i gospodarki w Polsce.  
3.Państwo a bezpieczeństwo społeczne – modele polityki rodzinnej w Polsce i wybranych państwach UE  
4. Ubóstwo i bezrobocie – pojęcie, rodzaje, przyczyny, skutki 
5. Projekt: Ubóstwo i bezrobocie w Europie lub Polityka rodzinna w wybranym państwie europejskim. 

28. Bezpieczeństwo informacyjne  
 

Program dotyczy zagadnień związanych z  podstawowymi pojęciami społeczeństwa informacyjnego: 
informacją (cechy, struktura), danymi (w tym danymi osobowymi), komunikatami. Na ćwiczeniach 
omawiane są kwestie specyfiki nadawców (redakcji)  z uwzględnieniem struktury właścicielskiej i struktury 
korporacyjnej. Przez pryzmat strumieni informacyjnych i procesów informacyjnych analizowane jest prawo 
do informacji (procedura). Przedmiot zawiera analizę ram prawnych licznych ograniczeń dostępu do 
informacji. Osobno omawiana jest Ustawa o ochronie informacji niejawnej. Przez pryzmat informacji 
publicznej i informacji niejawnej studenci poznają klasyfikację informacji niejawnych i procedurę ochrony 
informacji (w tym niejawnych). Zasadniczym celem jest samodzielne analizowanie ograniczeń ustawowych 
dostępu do informacji (np. tajemnica przedsiębiorstwa i inne tajemnice chronione ustawą), ale i nabywanie 
umiejętności korzystania z uprawnień Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Ustawa o jawności życia 
publicznego) w charakterze wnioskodawcy. Przedmiotem studiów jest system informacyjny analizowany w 
kontekście jego uwarunkowań, przez prymat hierarchicznej struktury organizacji. Podejście systemowe 
wymaga uporządkowania podstawowych pojęć (m.in. generowanie, gromadzenie i przechowywanie 
informacji; także jakość informacji).  Celem przedmiotu jest analiza systemu informatycznego w kontekście 
ochrony, przetwarzania, wykorzystywania i udostępniania informacji.  Poznawanie uwarunkowań ochrony 
systemów informacyjnych w obrocie prawnym umożliwia nabywanie umiejętności zarządzania 
bezpieczeństwem informacji (z uwzględnieniem zagrożeń dla informacji). Nabywane kompetencje 
zarządzania bezpieczeństwem informacji wynikają ponadto pogłębiania wiedzy w zakresie ochrony własności 
intelektualnej w sieci, dozwolonego użytku chronionych utworów (dozwolony użytek prywatny), form 
przenoszenia praw własności intelektualnej, ochrony baz danych, znajomości zasad odpowiedzialność 
cywilnej i karnej z tytułu naruszeń i innych przesłanek. Kurs dotyczy podstawowych zagadnień związanych z 
problematyką kryzysu, konfliktu i wojen, w szczególności wojen hybrydowych. Począwszy od poznania 
pojęcia kryzysu (rodzajów kryzysów, faz kryzysów), następnie pojęcia konfliktu (rodzajów konfliktów), 
studenci nabywają umiejętności z wykorzystaniem metod rozwiązywania konfliktów. Celem przedmiotu jest 
także poznanie podstawowych uwarunkowań i zjawisk związanych z dostępem do sieci (uprawnienia w sieci, 
prawo do przedruku i cytatu, kreowanie wizerunku, ochrona wizerunku, ochrona baz danych, 
cyberprzestępczość, itd.). Konsekwencją analizy jest pogłębienie wiedzy w zakresie licznych zagrożeń w 
sieci - przestępstwa internetowe - cyberprzestępczość i inne. Osobnym zagadnieniem jest analiza 
kluczowych zjawisk współczesnej wojny hybrydowej przez pryzmat propagandy, manipulacji, inwigilacji, itd.
  Znajomość specyfiki nowych mediów, technologii medialnych, cyfryzacji, umożliwia analizę i 
operowanie licznymi przykładami wojen informacyjnych, przez pryzmat terroryzmu i innych cywilizacyjnych 
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wyzwań. 

29. Lektorat specjalistyczny 2. 
 

Zadaniem kursu jest wprowadzenie studentów do terminologii w języku niemieckim właściwej dla danego 
kierunku studiów, dostarczenie usystematyzowanej wiedzy koniecznej do późniejszej samodzielnej pracy z 
obcojęzyczną literaturą fachową, tekstami źródłowymi oraz korzystania z przekazów medialnych. W trakcie 
zajęć główny nacisk położony jest na tematykę związaną ze sprawami politycznymi jak ustrój państwa, 
organy władzy państwowej,  problemy polityki międzynarodowej oraz aktualne wydarzenia polityczne. 
Uwzględnienie zagadnień z dziedziny kultury, społeczeństwa i gospodarki pozwala na zrozumienie specyfiki 
krajów niemieckiego obszaru językowego oraz uwarunkowań prowadzonej polityki. Studenci zapoznają się 
również z niemieckojęzycznymi tekstami na temat ustroju i najnowszej historii Polski. Poznając terminologię 
używaną w odniesieniu do polskiej polityki zostają przygotowani do prezentowania zagadnień dotyczących 
spraw krajowych. Kurs dotyczy zagadnień związanych z  Unią europejską i jej instytucjami ( Parlament 
europejski, Rada europejska, Rada Unii europejskiej, Komisja europejska i inne instytucje i organy UE). Na 
konwersatorium omawiane są kwestie dotyczące polityki wewnętrznej UE: bezpieczeństwa, imigracyjnej, 
społecznej, regionalnej, energetycznej i środowiska.  Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą UE. 
Celem zajęć jest wyrobienie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania własnych 
poglądów w nawiązaniu do omawianych lektur oraz prowadzenia dyskusji. Kurs dotyczy zagadnień 
związanych z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa Unii europejskiej (PESC) i polityką bezpieczeństwa i 
obrony (PSDC). Na konwersatorium omawiane są też tematy dotyczące stosunków UE z innymi krajami,  
polityki handlowej, pomocy humanitarnej UE. Studenci poznają organizacje międzynarodowe ( ONZ, NATO, 
OBWE, Rada Europy) i dowiadują się o aktywności UE w organizacjach międzynarodowych. Na zajęciach 
omawiane są również kwestie dotyczące umów międzynarodowych, globalizacji, regionalizacji i znaczenia 
regionów we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Kurs dotyczy zagadnień związanych z 
terroryzmem, łamaniem praw człowieka na świecie, wojnami i konfliktami międzynarodowymi, utrzymaniem 
pokoju i misjami pokojowymi na świecie. Na konwersatorium omawiane są także tematy dotyczące 
problemów politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych, bezpieczeństwa, środowiska, chorób 
współczesnego świata. Celem zajęć jest wyrobienie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i 
formułowania własnych poglądów oraz prowadzenia dyskusji. Kurs dotyczy słownictwa specjalistycznego 
związanego z Siłami Zbrojnymi państwa, w szczególności Wojsk Lądowych. Podczas spotkań omawiane są 
kwestie dotyczące struktury wojska, najnowszych wozów bojowych, systemów rakietowych, czołgów, 
artylerii, piechoty. Dyskutowane są również kwestie dotyczące współczesnych konfliktów zbrojnych. Kurs 
dotyczy słownictwa specjalistycznego związanego z Siłami Powietrznymi państwa. Podczas zajęć studenci 
poznają i przyswajają słownictwo z zakresu modernizacji sił powietrznych, działań desantu powietrznego, 
operacji sił specjalnych. Omawiane są najnowsze modele statków powietrznych (np. myśliwce, bombowce, 
śmigłowce bojowe, UAV, powietrzne tankowce etc.) oraz operacje takie jak Pustynna Burza itp. Kurs 
dotyczy słownictwa specjalistycznego związanego z Marynarką Wojenną. Podczas zajęć studenci poznają i 
przyswajają słownictwo z zakresu modernizacji marynarki wojennej, działań piechoty morskiej, operacji sił 
specjalnych. Omawiane są modele łodzi podwodnych, lotniskowców, niszczycieli, fregat, okręty bojowe 
amphibie 

30. Nowe technologie wojskowe Przedmiot modułowy dotyczy zagadnień związanych z wpływem technologii na zmiany w obszarze 
bezpieczeństwa militarnego. Na ćwiczeniu omawiane są kwestie dotyczące specyfiki wykorzystania 
technologii militarnej w nowoczesnym sprzęcie, wyposażeniu i uzbrojeniu sił zbrojnych. Studenci zapoznają 
się z literaturą dotyczącą obecnego zastosowania nowoczesnej technologii w rozwój techniki militarnej oraz 
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kierunków jej dynamizacji. Dyskutowane są również kwestie dotyczące wpływu rewolucji w sprawach 
wojskowych na zmiany w obszarze nowych technologii militarnych oraz ich oddziaływania na prowadzenie 
współczesnych działań zbrojnych. Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z takimi kategoriami 
jak:  Revolution in MilitaryAffairs (RMA), Battlefield Management System (BMS) oraz C4ISR Concept of 
Command jak również, wyrobienie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania 
własnych poglądów w nawiązaniu do omawianych lektur oraz prowadzenia dyskusji. 
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Załącznik nr 12 
 
Nazwa kierunku studiów: Bezpieczeństwo Narodowe  
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
Poziom kształcenia 6  
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 12 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Nauka o państwie 
 

Geneza i ewolucja państwa; myśli politycznej o państwie; cechy i funkcje państwa; formy państwa, formy 
rządów; państwa na arenie międzynarodowej; położenie i rola państwa w dobie globalizacji; przemiany 
polityczne w Europie i ich wypływ na charakter państw regionu; współczesna demokracja; państwo 
demokratyczne i społeczeństwo obywatelskie. Metodologia nauki o polityce, kategoria narodu, 
społeczeństwa; struktury społeczne i podziały socjopolityczne, kwestie społeczne i ekonomiczne 
współczesnego państwa, państwo w jego genezie i funkcjach, kategoria polityki, władzy i elit politycznych, 
główne nurty współczesnej myśli politycznej, społeczeństwo obywatelskie, stosunki międzynarodowe i ich 
uwarunkowania. W ramach kursu podejmowane są zagadnienia związane z funkcjonowaniem państwa i 
społeczeństwa, różnymi koncepcjami polityki i przywództwa politycznego, kluczowymi nurtami 
politycznymi współczesnego świata oraz wyzwaniami, z jakimi mierzą się państwa demokratyczne. 
Studenci zapoznają się m.in. z definicjami narodu, nacjonalizmu, państwa, suwerenności, polityki, 
populizmu czy społeczeństwa obywatelskiego. Celem ćwiczeń jest ponadto przekazanie studentom 
narzędzi umożliwiających im wykorzystanie w praktyce wiedzy teoretycznej odnoszącej się do 
funkcjonowania różnych struktur społecznych i politycznych oraz analizy treści przekazów medialnych. 

2.  Mikroekonomia 
 

Treści programowe kursu obejmują mikroekonomiczną analizę wyborów dokonywanych przez wybrane 
podmioty gospodarki rynkowej (konsumentów oraz przedsiębiorstwa), jak również wyjaśnienie 
mikroekonomicznych teorii oraz głównych zasad ekonomicznych. W trakcie kursu omawiane są 
szczegółowo prawo popytu i podaży, elastyczność popytu i podaży, kontrola cen, teoria konsumenta i 
producenta oraz modele struktur rynkowych. 

3.  Podstawy prawa  
 

Kurs ma dotyczyć zagadnień związanych z definicją prawa, jego funkcjami, wykładnią, systemem 
prawnym oraz podstawowymi instytucjami prawa (np. domniemaniami prawnymi). Poruszane będą 
podczas niego także zagadnienia z prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. 
Studenci powinni również poznać i, na ile to możliwe, opanować język prawniczy. 

4.  Geografia polityczna i ekonomiczna Kurs obejmuje kluczowe pojęcia i teorie geopolityki i geografii politycznej oraz kierunki rozwoju 
geostrategii, geoekonomii i ekopolityki. 
Kurs koncentruje się na ewolucji współzależności pomiędzy czynnikami geograficznymi a ekonomicznymi 
determinującymi relacjami między państwami w dobie globalizacji  
Studenci zdobędą wiedzę dotycząca problemów demograficznych, kwestii narodów, ras i języków, migracji 
ludności, dynamiki zmian i współzależności na mapie polityczno-gospodarczej współczesnego świata. 
Studenci poprzez analizę gospodarczych i politycznych przemian zachodzących regionalnie i globalnie 
rozumieją główne megatrendy w relacjach między państwami i grupami państw. 
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5.  Historia najnowsza 
 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r., walka o granice na Wschodzie i Zachodzie. Przemiany 
polityczne w II Rzeczpospolitej, przed i po zamachu majowym. Tworzenie Polski Ludowej w 1944, 
stalinizm. Zmiany w PZPR w latach 1956 – 1989. Wystąpienia robotnicze w Polsce Ludowej. System 
wersalski i jego konsekwencje dla Europy. II wojna światowa – gospodarcze i polityczne skutki. 
Rywalizacja między ZSRR i Stanami Zjednoczonymi, wojna w Korei, Wietnamie. Rok 1956 na Węgrzech i 
1968 w Czechosłowacji. Upadek systemu kolonialnego w Afryce i Azji. 

6.  Narody i mniejszości narodowe Celem zajęć jest zapoznanie studentów z problematyką etniczną w kontekście bezpieczeństwa.  Podczas 
zajęć poruszane są takie kwestie jak m.in. pojęcie narodu, ochrona międzynarodowa mniejszości 
narodowych i etnicznych, polityka etniczna i jej metody, ekstremizm etniczny i skierowany przeciw 
mniejszościom, sekurytyzacja wielokulturowości, problematyka mniejszościowa w kontekście 
bezpieczeństwa społecznego i społeczności lokalnych. Przedmiotem zainteresowania będą zarówno modele 
teoretyczne, rozwiązania instytucjonalno – prawne, jak i studium przypadku. 

7.  Historia wojskowości 
 

W ramach ćwiczeń omawiane są zagadnienia związane z ewolucją teoretycznego i praktycznego wymiaru 
sztuki wojennej, rozpatrywanej przez pryzmat zmian w niej zachodzących w poszczególnych okresach 
historycznych. Ukończenie kursu pozwala na zrozumienie złożoności zjawiska wojskowości, jako czynnika 
determinującego rzeczywistość polityczną, społeczną i ekonomiczną poszczególnych państw i obszarów 
geograficznych, jak również będącego przedmiotem oddziaływania przemian zachodzących w 
pozamilitarnych aspektach funkcjonowania państw, społeczeństwa, wspólnot. Studenci uzyskują zdolność 
do identyfikacji źródeł konfliktów zbrojnych/wojen i cech charakterystycznych tego zjawiska, jako 
podstawy dla określenia współczesnych i przyszłych tendencji w zakresie prowadzenia działań militarnych. 
zdefiniowanie roli sztuki wojennej w kształtowaniu militarnego i pozamilitarnego aspektu stosunków 
międzynarodowych. 

8.  Tematyczne konwersatorium 
językowe (Sprawy wewnętrzne 
kraju) 
 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z Francją ( Włochami ). Na konwersatorium omawiane są kwestie 
dotyczące: statusu języka francuskiego ( włoskiego ), systemu politycznego Francji  (Włoch), podziału 
administracyjnego kraju, polityki wewnętrznej, społecznej, imigracyjnej, mniejszościowej, roli państwa 
oraz tożsamości narodowej. Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą systemów politycznych, partii 
politycznych. Celem zajęć jest wyrobienie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania 
własnych poglądów w nawiązaniu do omawianych lektur oraz prowadzenia dyskusji.   

9.  Technologia informacyjna z 
elementami prawa własności 
intelektualnej 

Treści przedmiotu koncentrują się na przybliżeniu studentom roli i znaczenia współczesnych technologii 
informacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności efektywnego wyszukiwanie 
treści w profesjonalnych źródłach. Studenci nabywają wiedzę i umiejętności weryfikowania istności źródeł i 
pozyskiwanych danych. W trakcie zajęć poruszone zostaną także zagadnienia związane z elementami 
prawa własności intelektualnej, w szczególności w aspekcie korzystania z legalnych zasobów online. 
Studenci dodatkowa poznają narzędzia MS Office dedykowane do zdalnej pracy zespołowej w chmurze i 
zarządzania projektami. 

10. Makroekonomia 
 

Podczas kursu student poznaje podstawowe cele makroekonomii (wzrost gospodarczy, niskie bezrobocie, 
niska inflacja, itd.) oraz mierniki gospodarcze (PKB, PNB, PKB per capita, PNB per capita, HDI, CPI, stopa 
bezrobocia). Następnie omawiany jest popyt globalny, równanie popytu globalnego oraz czynniki mające 
wpływ na popyt globalny. W dalszej kolejności omawiane jest zagadnienie podaży globalnej w krótkim i w 
długim okresie. Potem student poznaje koncepcję równowagi makroekonomicznej oraz w jaki sposób jest 
ona kształtowana. Poznaje również mnożnik keynesowski. W dalszej kolejności omawiane są kwestie 
wzrostu gospodarczego (czynniki wzrostu i rozwoju, bariery wzrostu) oraz cykl koniunkturalny w 
gospodarce rynkowej. Studentowi przedstawiona jest również ilościowa teoria pieniądza, koncepcja inflacji 
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pchanej przez koszty i inflacji ciągnionej przez popyt oraz koszty wysokiej inflacji, a także polityka 
przeciwdziałania inflacji. Następnie omawiana jest kwestia bezrobocia, rodzaje, przyczyny i polityka 
przeciwdziałania bezrobociu. Na ostatnim etapie zajęć przedstawiana jest polityka fiskalna, monetarna i 
polityka strony podażowej. 

11. Administracja publiczna Podczas zajęć studenci poznają podstawowe zagadnienia związane z ustrojem administracji publicznej w 
Polsce. Pierwsza cześć kursu dotyczy zagadnień prawno-ustrojowych. W jej ramach przedstawione zostaną 
różne ujęcia administracji, jej uwarunkowania, cechy oraz funkcje. Przybliżone zostaną podstawowe 
pojęcia wiązane z funkcjonowaniem administracji: organ administracji, urząd, centralizacja, 
decentralizacja, dekoncentracja itp. W trakcie drugiej części zajęć analizie zostaną poddane akty 
normatywne współczesnej administracji publicznej, obejmujące ustawy składające się na prawo  
samorządu terytorialnego w Polsce (poziomu gminy, powiatu i województwa samorządowego), Konstytucja 
RP oraz administracji rządowej. Przeprowadzona zostanie wykładnia wybranych aktów prawa 
administracyjnego materialnego, w tym Ustawy o zmianie imion i nazwisk, Ustawy o ewidencji ludności i 
dowodach osobistych. Głównym celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z istotą, funkcjami i 
zadaniami administracji publicznej. 

12. Teorie bezpieczeństwa Kurs dotyczy zagadnienia głównych teorii wyjaśniających problematykę bezpieczeństwa, ich 
charakterystyki (podmiot i przedmiot badań), sposobu pojmowania samego zjawiska, podobieństw oraz 
różnic, a także wykorzystania w analizie. W ramach wykładów omówione zostają m.in. pojęcie teorii, 
ewolucja pojęcia bezpieczeństwa, teorie realistyczne oraz liberalne, konstruktywistyczne spojrzenie na 
bezpieczeństwo oraz szeroko rozumiane krytyczne studia bezpieczeństwa, elementy teorii gier oraz teorii 
behawioralistycznych, teoretyczne wyjaśnienia zjawiska wojny, studia strategiczne i badania nad pokojem 
oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem regionalnym. Na ćwiczeniach omówione zostają 
zagadnienia przedstawione w trakcie wykładów. 

13. Prawne podstawy bezpieczeństwa 
 

Podczas kursu poruszane są zagadnienia dotyczące prawnych podstaw bezpieczeństwa RP. Studenci 
pracują w oparciu o akty prawne. Zajęcia polegają na analizie takich dokumentów i ustaw jak np. 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, ustawa o policji, powszechnym obowiązku obrony, ustawa o 
Służbie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Agencji Wywiadu, ustawa o Staży 
Granicznej).  
Kursanci mają za zadanie opanować język aktów prawnych, właściwie interpretować i analizować pojęcia w 
nich użyte. 

14. Prawne podstawy bezpieczeństwa 
ASz 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy studentów o informacje z zakresu funkcjonowania i struktur służb 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo krajowe (Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, służby specjalne, 
Służba Ochrony Państwa, straże gminne i jednostki ochrony przeciwpożarowej). Analizowane są również 
regulacje prawne odnoszące się do stanów nadzwyczajnych, w tym zadań administracji rządowej i 
jednostek samorządu terytorialnego w czasie ich trwania, jak również system ochrony informacji 
niejawnych. Ponadto studenci otrzymują wiedzę dotyczącą organizacji międzynarodowych (takich jak ONZ, 
NATO, OBWE) i ich roli w zapewnianiu bezpieczeństwa. 

15. Wstęp do wiedzy o wojsku  
i obronności 
 

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z rolą i znaczeniem obronności w systemie bezpieczeństwa 
narodowego oraz funkcjonowaniem współczesnych sił zbrojnych w państwie. Na konwersatorium 
omawiane są kwestie dotyczące zagrożeń i wyzwań w obszarze obronności jak również, działalności 
współczesnych sił zbrojnych w wymiarze doktrynalnym oraz organizacyjnym. Studenci zapoznają się z 
literaturą dotyczącą obronności jako dziedziny bezpieczeństwa narodowego oraz misji i zadań 
poszczególnych komponentów sił zbrojnych. Dyskutowane są również kwestie dotyczące znaczenia 
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systemu obronnego państwa oraz dynamiki zmian zachodzących w siłach zbrojnych. Celem zajęć jest 
także zaznajomienie studentów z takimi kategoriami jak: potencjał obronny państwa, współpraca cywilno-
wojskowa (CIMIC) czy wsparcie przez państwo-gospodarza (HNS) jak również, wyrobienie umiejętności 
korzystania z literatury przedmiotu i formułowania własnych poglądów w nawiązaniu do omawianych 
lektur oraz prowadzenia dyskusji. 

16. Polska polityka zagraniczna Znajomość podstawowych problemów związanych z badaniami nad stosunkami międzynarodowymi, 
zwłaszcza teoriami przydatnymi do badań nad polityką zagraniczną państwa od liberalizmu i realizmu do 
modernizmu i konstruktywizmu. Wiedza o polskiej polityce zagranicznej przed 1989 rokiem. Znajomość 
międzynarodowych uwarunkowań polityki zagranicznej III RP – poznanych w trakcie realizacji 
przedmiotów Historia polskiej polityki zagranicznej 1918 – 1989/1990 oraz Polityka międzynarodowa po 
1945 roku. Podstawowa wiedza na temat dyplomacji jako metody rozwiązywania konfliktów 
międzynarodowych. Zapoznanie studentów z podstawowymi ujęciami badawczymi polityki zagranicznej 
państw, relacjami pomiędzy polityką zagraniczną a wewnętrzną, polityką zagraniczną Polski po 1989 roku, 
źródłami jej sukcesów i porażek Polski na arenie międzynarodowej. Rozwijanie umiejętności 
samodzielnego i krytycznego myślenia, kształtowanie dyplomatycznych zachowań i postaw, nauka sztuki 
negocjowania oraz umiejętności przekonywania i obrony własnych racji za pomocą właściwej 
argumentacji. Pogłębianie umiejętności krytycznej oceny rzeczywistości politycznej, kadry dyplomatycznej 
Polski i jej sposobów rozumienia racji stanu. Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawową literaturą 
na temat polskiej polityki zagranicznej, a na jej podstawie poznaje podstawowe problemy związane z 
polską polityką zagraniczną XX/XXI w. i miejscem polityki zagranicznej w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej. Szczegółowo omawiane są: stosunki polsko-niemieckie, stosunki polsko-rosyjskie, Unia 
Europejska w polskiej polityce zagranicznej, polityka bezpieczeństwa Polski oraz NATO w polskiej polityce 
zagranicznej, a także stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Osobne miejsce poświęcone jest stosunkom z 
najbliższymi sąsiadami Polski: z Ukrainą, z Białorusią i Litwą. Treści dopełniają współpraca wyszehradzka i 
stosunki z południowymi sąsiadami oraz stosunki RP z wybranymi krajami pozaeuropejskimi. Jakkolwiek 
czasokres tematyki zajęć zawiera się w od 1989 r., to poruszane są również zagadnienia z czasów 
wcześniejszych, które mają wpływ na dzisiejszą politykę Polski. 

17. Socjologia bezpieczeństwa  
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z socjologicznymi aspektami bezpieczeństwa narodowego, a 
więc zagrożeniami występującymi w obszarze społecznym, kulturowym, etnicznym i religijnym. Omówione 
zostaną niemilitarne sposoby prowadzenia wojen (wojna informacyjna, ekonomiczna, ekologiczna, 
hybrydowa, konflikt wartości), a także społeczno-kulturowe rodzaje zagrożeń (rasizm, nacjonalizm, 
ksenofobia, fundamentalizm religijny, nietolerancja, naruszanie praw człowieka, migracje, zagrożenie dla 
tożsamości narodowej, kultury, języka narodowego, tradycji etc.). Analizie poddane zostaną wartości 
kulturowe Zachodu per se oraz w odniesieniu do wybranych, innych cywilizacji.  
Szczegółowej analizie poddany zostanie konflikt Zachodu ze światem islamu. Student zapozna się z genezą 
islamu, jego podstawowymi założeniami oraz wydarzeniami, które wywarły trwały wpływ na wzajemne 
postrzeganie muzułmanów i społeczeństw zachodnich. Omówione zostanie zjawisko fundamentalizmu 
religijnego oraz terroryzmu. Następnie analizie poddane zostaną inne potencjalnie konfliktogenne 
zjawiska, takie jak zróżnicowanie etniczne, migracje, wielokulturowość, nacjonalizmy. Przeanalizowane 
zostaną zagrożenia związane z kulturą narodową – narodem, tożsamością narodową, symbolami i 
tradycjami narodowymi. Na koniec omówione zostaną także inne zagrożenia cywilizacji współczesnej – 
katastrofy i kryzysy oraz zagrożenie klimatu. 
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18. Socjologia polityki 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z socjologicznymi aspektami polityki, a więc oddziaływaniem 
polityki na makro- mezo- i mikrostruktury społeczne. Omówiony zostanie naród w ujęciu kulturowym oraz 
politycznym, a także pojęcia od niego pochodne, takie jak tożsamość narodowa, nacjonalizm, banalny 
nacjonalizm. Analizie poddane zostanie także tożsamość polityczna, tożsamość społeczna, tożsamość 
europejska, globalna i międzynarodowa. Wyjaśnione zostanie znaczenie stereotypów w stosunkach 
międzynarodowych. W dalszej części programu przedstawione zostanie państwo i różne jego koncepcje, 
następnie funkcje państwa, rola partii politycznych, położenie państw narodowych w dobie globalizacji. 
Przeanalizowana zostanie rola państwa w tworzeniu ładu społecznego.  Szczegółowo omówione zostanie 
także pojęcie władzy, modele sprawowania władzy, a także jej wpływ na stosunki międzynarodowe. Część 
programu zajęć poświęcona jest polityce polskiej wobec Unii Europejskiej – tj. nastawieniu poszczególnych 
polskich partii politycznych do UE, sytuacji politycznej w Europie, jej kryzysów politycznych, w tym 
odradzającego się zjawiska populizmu. 

19. Tematyczne konwersatorium 
językowe  ( Sprawy zewnętrzne 
kraju) 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z polityką zagraniczną, polityką bezpieczeństwa. Na konwersatorium 
omawiane są tematy dotyczące stosunków  międzynarodowych oraz systemów bezpieczeństwa. Studenci 
zapoznają się z instytucjami Unii Europejskiej. Na zajęciach omawiane są również kwestie dotyczące 
konfliktów i kryzysów globalnych oraz prawa międzynarodowego, umów i rokowań międzynarodowych.      

20. Systemy bezpieczeństwa 
narodowego 

Celem zajęć jest ukazanie funkcjonowania systemów bezpieczeństwa narodowego Polski oraz wybranych 
państw Europy i świata (Cesarstwo Japonii, Chińska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska, Republika 
Federalna Niemiec, Republika Włoska, Stany Zjednoczone Ameryki, Ukraina, Zjednoczone Królestwo 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). W spektrum zainteresowania jest przedstawienie systemu 
bezpieczeństwa narodowego w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym. Studenci zapoznają się z 
organizacją systemów bezpieczeństwa narodowego, organami kierowania systemów bezpieczeństwa 
narodowego, wybranymi podmiotami wykonawczymi systemów bezpieczeństwa narodowego. W przypadku 
Polski zajęcia mają za zadanie zaznajomienie z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa na gruncie 
lokalnym (wojewódzkim, powiatowym, gminnym). 

21. Zagrożenia asymetryczne i 
terrorystyczne 

Zajęcia poświęcone są problematyce zagrożeń asymetrycznych i terrorystycznych. W szczególności 
dotyczą one takich zagadnień jak definicja terroryzmu i zagrożeń asymetrycznych, historia i ewolucja 
zjawiska w kontekście przemian globalnych, strategia i taktyka grup terrorystycznych. Analizowane są 
zamachy do ktorych dochodziło w ostatnich latach w Europie i Ameryce Północnej. Omawiane są także 
narzędzia polityki antyterrorystycznej. Omawiane są także polskie regulacje prawne i organizacyjne w tym 
zakresie 

22. Współczesna technika wojskowa Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z techniką wojskową jako jednego z zasadniczych obszarów 
rozwoju współczesnych sił zbrojnych. Na konwersatorium omawiane są kwestie dotyczące poszczególnych 
dziedzin techniki wojskowej w odniesieniu do rodzajów sił zbrojnych  
i rodzajów wojsk. Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą funkcjonowania poszczególnych obszarów 
techniki wojskowej oraz kierunków jej rozwoju. Dyskutowane są również kwestie dotyczące poszukiwania 
rozwiązań w konstruowaniu nowoczesnych systemów walki i uzbrojenia oraz wyposażenia współczesnych 
sił zbrojnych. Celem zajęć jest także zaznajomienie studentów z takimi kategoriami jak: modernizacja 
techniczna sił zbrojnych, wymagania operacyjne dla uzbrojenia i sprzętu wojskowego jak również, 
wyrobienie umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania własnych poglądów w 
nawiązaniu do omawianych lektur oraz prowadzenia dyskusji. 

23. Międzynarodowe stosunki 
polityczne 

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Treści programowe przedstawiane podczas 
ćwiczeń mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, koncepcjami i teoriami 
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funkcjonującymi w nauce o stosunkach międzynarodowych (SM), które są niezbędne do właściwego 
zrozumienia międzynarodowych relacji, z którymi studenci będą zapoznawani na dalszych etapach 
kształcenia. Studenci korzystać będą z najnowszej literatury przedmiotu  polsko- i anglojęzycznej 
odnoszącej się do kwestii zarówno teoretycznych, jak i praktycznych będących odzwierciedleniem relacji 
międzynarodowych jako "rzeczywistości międzynarodowej". W szczególności studenci zaznajomieni będą z 
następującymi kwestiami: bezpieczeństwo międzynarodowe (w tym cyberbezpieczeństwo), używanie siły 
w stosunkach międzynarodowych, międzynarodowe prawo humanitarne czy polityka zagraniczna 
wybranych państw. Taki dobór tematów (zarówno praktycznych jak i teoretycznych) ma na celu 
wyposażenie studentów w podstawową wiedzę odnoszącą się do  SM, wykształcić umiejętność 
samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu i formułowania własnych osądów i przedstawiania ich 
podczas dyskusji. 

24. Strategia bezpieczeństwa 
 

Kurs pozwala na zrozumienie złożoności logiki strategii oraz jej roli w realizacji polityki bezpieczeństwa 
państwa oraz bezpieczeństwa systemów międzynarodowych. Studenci uzyskują umiejętność określenia 
uwarunkowań funkcjonowania systemu bezpieczeństwa narodowego w wymiarze krajowym, regionalnym i 
międzynarodowym, jak również zdiagnozowania powiązań pomiędzy systemem prawnym i polityką 
bezpieczeństwa na poziomie ponadnarodowym i krajowym. Podczas zajęć wypracowywana jest zdolność 
do analizowania sytuacji bezpieczeństwa oraz osiągnięcie umiejętności wykorzystywania wiedzy 
teoretycznej do interpretowania i oceniania zjawisk w sferze bezpieczeństwa, jak również formułowania 
własnej opinii i planowania swoich działań w horyzoncie długodystansowym. 

25. Zarządzanie w organizacji 
 

Program przedmiotu został przygotowany z uwzględnieniem aktualnych trendów w zakresie zarządzania w 
dobie globalizacji. Materiał szczegółowy obejmuje najważniejsze elementy z dziedziny nauki o organizacji i 
zarządzaniu, takie jak: teoria zarządzania, ewolucja zarządzania, teoria organizacji, procesy planowania 
operacyjnego i strategicznego, procesy kontroli, zarządzanie systemami informacyjnymi, zarządzanie 
personalne, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie międzynarodowe, a także zarządzanie w Polsce oraz 
świecie w XXI wieku. Studenci w ramach konwersatorium będą omawiali poszczególne treści w oparciu o 
literaturę przedmiotu oraz informacje pozyskane z Internetu. Efektem kształcenia będzie pozyskanie przez 
studentów wiedzy na temat wybranych aspektów organizacji i zarządzania, jak również nabycie przez 
studentów umiejętności pracy indywidualnej i grupowej w otoczeniu międzynarodowym. Student uzyska 
kompetencje do rozumienia procesu zarządzania, jak również działania jako menedżer w organizacjach 
typu profit i non-profit. 

26. Komunikacja strategiczna 
 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z propagandą i komunikacją strategiczną we współczesnym 
komunikowaniu politycznym. Na konwersatorium w pierwszej kolejności omawiane są kwestie dotyczące 
zasad komunikacji strategicznej przyjętych w NATO. Następnie studenci zapoznają się z literaturą i 
materiałami pomocniczymi (filmy, prezentacje, grafiki) dotyczącymi różnych działań z zakresu komunikacji 
strategicznej prowadzonych przez NATO, jak i na poziomie Sił Zbrojnych RP. W dalszej części przedmiotu 
dyskutowane są również kwestie dotyczące komunikacji strategicznej takich podmiotów jak Unia 
Europejska, Federacja Rosyjska i ISIS. Głównym celem zajęć jest wskazanie na rolę aktorów politycznych, 
mediów masowych i opinii publicznej w komunikacji strategicznej i politycznej w osiąganiu celów w 
polityce zagranicznej. 

27. Zasady międzynarodowego prawa 
publicznego 

Kurs ma na celu przekazanie studentom wiedzy z zakresu współczesnego prawa międzynarodowego 
publicznego. W ramach zajęć studenci poznają m.in. źródła współczesnego prawa międzynarodowego oraz 
rolę głównych uczestników stosunków międzynarodowych (państwa, organizacje międzynarodowe, 
podmioty pozapaństwowe). Tematyka przedmiotu obejmuje również zagadnienia związane z interakcjami 
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pomiędzy poszczególnymi uczestnikami (m.in. pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych). 

28. Prawo międzynarodowych 
konfliktów zbrojnych 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z normami Międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych. Podczas zajęć konwersatoryjnych omawiane są kwestie dotyczące statusu prawnego 
kombatantów, jeńców wojennych i ludności cywilnej. Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą 
dopuszczalnych metod i środków walki, określania celów wojskowych i obiektów cywilnych. Dyskutowane 
są również kwestie odnoszące się do specyfiki prowadzenia działań zbrojnych w różnych środowiskach 
(ląd, woda, powietrze). Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z problematyką zasad 
odpowiedzialności za rażące naruszenia norm MPH oraz procedur i instytucjonalnych rozwiązań w tym 
zakresie. Ponadto służą one wyrobieniu umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania 
własnych poglądów i ocen w nawiązaniu do omawianych lektur i prowadzonych dyskusji 

29. Bezpieczeństwo ekologiczne Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką polityki ekologicznej poszczególnych państw 
oraz organizacji międzynarodowych (rządowych i pozarządowych) oraz budowania przez nich 
bezpieczeństwa ekologicznego. Studenci poznają system bezpieczeństwa ekologicznego w Polsce i w 
wybranych państwach świata. Uzyskają wiedzę na temat wpływu czynnika m.in. społeczno-politycznego, 
gospodarczego, militarnego, kulturowego na kształtowanie się polityki ekologicznej i bezpieczeństwa w 
wybranych państwach świata. Zapoznają się z rodzajami zagrożeń dla środowiska naturalnego i sposobami 
zapobiegania i likwidacji ich skutków. Poznają prawne aspekty współpracy międzynarodowej w zakresie 
ochrony środowiska. 

30. Bezpieczeństwo energetyczne Kurs dotyczy zagadnień związanych z normami Międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów 
zbrojnych. Podczas zajęć konwersatoryjnych omawiane są kwestie dotyczące statusu prawnego 
kombatantów, jeńców wojennych i ludności cywilnej. Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą 
dopuszczalnych metod i środków walki, określania celów wojskowych i obiektów cywilnych. Dyskutowane 
są również kwestie odnoszące się do specyfiki prowadzenia działań zbrojnych w różnych środowiskach 
(ląd, woda, powietrze). Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z problematyką zasad 
odpowiedzialności za rażące naruszenia norm MPH oraz procedur i instytucjonalnych rozwiązań w tym 
zakresie. Ponadto służą one wyrobieniu umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania 
własnych poglądów i ocen w nawiązaniu do omawianych lektur i prowadzonych dyskusji 

31. Bezpieczeństwo żywnościowe Przedmiot „Bezpieczeństwo żywnościowe” dotyczy kwestii bezpieczeństwa żywnościowego zapewniającego 
stworzenie warunków do zapewnienia ciągłego dostarczenia ludności danego obszaru odpowiedniej ilości i 
jakości produktów żywnościowych oraz bezpieczeństwa żywności polegającego na zapewnieniu, że 
konsumowana żywność nie zawiera substancji szkodliwych dla człowieka. W trakcie konwersatorium 
student nabywa wiedzę pozwalającą mu na rozróżnienie pojęć bezpieczeństwa żywności od 
bezpieczeństwa żywnościowego. Poznaje podstawy teoretyczne i ewolucję zagrożeń dla ludzkości. Nabywa 
również umiejętności praktyczne poprzez porównanie różnych rozwiązań instytucjonalnych danych państw 
na zagrożenia powyższych kwestii. Studenci po kursie „Bezpieczeństwo żywnościowe” posiadają wiedzę na 
temat uwarunkowań żywności i żywienia oraz wiedzę o znaczeniu funkcji żywienia w społeczeństwie. 
Pozwala im to na określenie konsekwencji społecznych w przypadku zagrożeń żywnościowych i żywienia. 
Ponadto opanowali podstawy prawne krajowe, europejskie i międzynarodowe i orientują się w zakresie 
działalności i kompetencji zadań poszczególnych organów.  
 



8 

32. Bezpieczeństwo kulturowe Celem zajęć jest zapoznanie studentów z jednym z pozamilitarnych sektorów bezpieczeństwa narodowego 
– bezpieczeństwem kulturowym. Podczas zajęć poruszane są takie kwestie jak m.in. ochrona dziedzictwa 
kulturowego, zarówno materialnego jak i niematerialnego na poziomie międzynarodowym oraz 
państwowym, działania na rzecz zachowania/budowania tożsamości, na rzecz promocji kultury, 
bezpieczeństwo kulturowe mniejszości narodowych i imigrantów. Celem zajęć jest również zaznajomienie 
studentów z problemami bezpieczeństwa kulturowego wybranych państw, jak i wybranych mniejszości i 
grup imigranckich. 

33. Fundamentalizm religijny Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat fundamentalizmu religijnego. W trakcie 
zajęć omawiane będą takie zagadnienia jak: Fundamentalizm jako bunt przeciwko „nowoczesności”, 
Narodziny i rozwój fundamentalizmu islamskiego, Fundamentalizm jako zagrożenie dla bezpieczeństwa 
państw, Tradycyjne i współczesne pojęcie „dżihadu”, Fundamentalizm islamski w Europie, Fundamentalizm 
w islamie szyickim, Geneza i przemiany fundamentalizmu protestanckiego w USA, Doktryna religijna 
protestanckiego fundamentalizmu, Neointegryzm katolicki, Żydowski fundamentalizm i radykalizm 
religijny, Fundamentalizm religijny w hinduizmie i sikhizmie, Amerykańscy fundamentaliści protestanccy 
wobec państwa Izrael i narodu żydowskiego 

34. Tematyczne konwersatorium 
językowe  

Kurs dotyczy zagadnień związanych z gospodarką, polityką mikro i makroekonomiczną w kontekście 
bezpieczeństwa narodowego. Na konwersatorium omawiane są tematy dotyczące bezrobocia, pracy, 
zatrudnienia, produkcji, przedsiębiorczości, inwestycji, handlu, korporacji, promocji i postępu 
technicznego. 

35. Filozofia 1. Wprowadzenie. Szczególny charakter określeń filozofii, trudności związane z przedstawieniem  definicji 
filozofii. Periodyzacja – ważniejsze okresy w dziejach filozofii Zachodu. 2. Wybrane filozoficzne obrazy 
świata (-metafizyki): propozycje presokratyków; idealizm Platona; realizm Arystotelesa; idealizm G. 
Berkeley’a; ewolucjonizm H. Bergsona. 3. Wybrane problemy teorii poznania: racjonalizm Kartezjusza, 
empiryzm J. Locke’a, empiryzm logiczny R. Carnapa; pragmatyzm W.V.O Quine’a. 4. Wybrane problemy 
filozofii politycznej: program społeczny filozofii pozytywnej A. Comte’a; liberalizm J.S. Milla; komunizm K. 
Marksa; antytotalitaryzm K. Poppera. 

36. Etyka Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z teoretycznym ujęciem etyki i odróżnieniem etyki i 
moralności. Ma także pokazać związki z prawem, zwyczajem, obyczajem, estetyką. Program przewiduje 
omówienie takich kategorii jak: metaetyka, etyka sytuacyjna, etyka stosowana, etyka normatywna i 
opisowa. Zaprezentowane zostaną także najważniejsze nurty w historii etyki, poczynając od Sokratesa i 
sofistów a na utylitaryzmie i współczesnych koncepcjach praw zwierząt kończąc. Omówione zostaną także 
etyki normatywne spoza europejskiego kręgu kulturowego ( np. etyka buddyjska czy hinduistyczna ). 

37. Współczesne systemy polityczne Wykład: W ramach zajęć podejmowane są kwestie funkcjonowania systemów politycznych w ujęciu 
teoretycznym i funkcjonalnym. Celem kursu w pierwszej kolejności jest przedstawienie siatki pojęciowej 
związanej z problematyką zajęć, scharakteryzowanie konstytucyjnych podmiotów i organów władzy w 
państwie z podkreśleniem ich roli w demokratycznym procesie podejmowania decyzji politycznych oraz 
przedstawienie podstawowych teorii systemów politycznych. W dalszej części wykładu analizowane są 
zagadnienia szczegółowe, wśród których akcentowane są zwłaszcza aspekty prawno-politycznych zasad 
konstytucyjnego państwa demokratycznego i modelów demokracji, systemów wyborczych i partyjnych, 
trójpodziału władzy, roli i znaczenia systemów samorządu terytorialnego, podziału lewica – centrum – 
prawica oraz problemów współczesnej demokracji. 
Ćwiczenia: Zajęcia korespondując z treściami programowymi wykładu uzupełniają wiedzę z zakresu 
współczesnych systemów politycznych. W części teoretycznej przedstawiane są modele i cechy 
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demokratycznych reżimów politycznych oraz współzależności, jakie w ich ramach występują między 
konstytucyjnymi podmiotami i organami władzy państwowej. Głównym celem ćwiczeń jest omówienie 
funkcjonowania systemów politycznych wybranych państw: Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, Niemiec, Francji, Austrii, Szwajcarii, Włoch i Hiszpanii. 

38. Przywództwo polityczne Treści programowe ćwiczeń skupiają się na przybliżeniu fenomenu przywództwa politycznego, zarówno na 
poziomie teoretycznym jak i praktycznym; głównym celem jest zapoznanie studentów z formami 
sprawowania władzy i przywództwa politycznego w reżimach demokratycznych i niedemokratycznych, w 
różnych kręgach kulturowych jak i pod względem ujęcia psychologicznego; rozumienie instytucji 
politycznych w życiu współczesnych społeczeństw; rozpoznawanie specyfiki systemów politycznych w 
świecie wraz z czynnikami, warunkującymi ich charakter. Student zapoznaje się z podstawową aparaturą 
pojęciową, uwarunkowaniami aktywności politycznej. Na zajęciach omawiane są również takie zagadnienia 
jak: wizerunek w polityce, rola mediów w polityce; manipulacja i socjotechnika w działaniach politycznych; 
konformizm w polityce; propaganda polityczna. Celem zajęć jest też zaprezentowanie wybranych 
przykładów przywództwa politycznego. Omawiany jest też poziom samorządowy przywództwa politycznego 
– analiza wybranych kampanii wyborczych i wyników wyborczych.  
Treści programowe wykładu obejmują następujące zagadnienia: Kategorie przywództwa politycznego: 
idee, pojęcie, typologie; Władza a przywództwo polityczne; Legitymizacja władzy i przywództwa 
politycznego; Badania nad przywództwem politycznym w naukach społecznych; Reżimy polityczne: 
przywództwo w systemie autorytarnym i totalitarnym; Charakterystyka przywództwa państw Azji 
Centralnej; Psychologiczne aspekty przywództwa politycznego; Przywództwo polityczne a kultura 
polityczna; Wizerunek przywódcy politycznego w różnych reżimach politycznych; Nowy wymiar 
przywództwa politycznego; Przywództwo polityczne w UE; Kobiety u władzy; Kryzys przywództwa 
politycznego. Student zapoznaje się ze znaczeniem przywództwa politycznego we współczesnym świecie 
(w wymiarze wewnętrznym  i międzynarodowym) oraz w kontekście historycznym, jego wpływem i rolą, 
przez pryzmat wieloczynnikowego uwarunkowania jego pozycji. 

39. Polityka Bezpieczeństwa W ramach przedmiotu studenci poznają determinanty europejskiej i światowej polityki Bezpieczeństwa. 
Uzyskują informacje na temat ewolucji polityki bezpieczeństwa najważniejszych aktorów stosunków 
międzynarodowych. Jednocześnie poznają, analizują i weryfikują politykę bezpieczeństwa wybranych 
państw. Bazując na wiedzy pozyskanej na zajęciach opracowują samodzielnie propozycje kierunków 
polityki Bezpieczeństwa dla wybranych krajów lub Unii Europejskiej. W trakcie zajęć omawiane będą 
następujące zagadnienia: Polityka bezpieczeństwa państwa – definicje i uwarunkowania, Terytorium, 
ludność i władza jako czynniki bezpieczeństwa państwa, Siła militarna państwa jako element polityki 
bezpieczeństwa, Wyzwania bezpieczeństwa politycznego państwa, Klasyfikacje zagrożeń w polityce 
bezpieczeństwa państwa, Zbrojenia konwencjonalne w polityce bezpieczeństwa państwa, Broń masowego 
rażenia jako element polityki bezpieczeństwa państwa oraz strategie odstraszania, Prywatyzacja wojny – 
rola sektora prywatnego w polityce bezpieczeństwa, Przemysł zbrojeniowy jako element polityki 
bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo polityczne w społeczeństwie informacyjnym, Ochrona informacji 
niejawnych jako instrument bezpieczeństwa państwa, Metody wpływu i manipulacji medialnej w polityce 
bezpieczeństwa, Kryzys koncepcji „Nowego Porządku Świata” jako wyzwanie dla polityki bezpieczeństwa 
państw. 

40. Międzynarodowe stosunki 
wojskowe 

Kurs służy zaznajomieniu studenta z szerokim spektrum form współpracy instytucjonalnej i operacyjnej 
praktykowanej współcześnie przez siły zbrojne państw świata. Służy także pokazaniu studentowi, w 
oparciu o jakie reguły, struktury i mechanizmy, organizowana jest współcześnie planistyczna i operacyjna 
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współpraca pomiędzy państwami w dziedzinie wojskowości. Student pozna zarówno stałe, instytucjonalne 
formy współpracy wojskowej pomiędzy państwami, jak i sposoby organizowania tej współpracy na 
zasadzie ad hoc. Duża część zajęć poświęcona zostanie omówieniu relacji wojskowych w ramach Unii 
Europejskiej, Sojuszu Północnoatlantyckiego i ONZ. 

41. Polityka gospodarcza Celem kursu jest pokazanie studentom złożoności i wieloaspektowości tego, co nazywamy polityką 
gospodarczą. W ramach tego przedmiotu studenci poznają podstawowe doktryny ekonomiczne i ich 
implikacje dla polityki ekonomicznej państwa. Na przykładzie konkretnych reform gospodarczych mogą 
zobaczyć jakie przełożenie na sferę realną gospodarki ma przyjęta orientacja ekonomiczna. Kluczowym 
elementem kursu jest zapoznanie studentów z głównymi politykami makroekonomicznymi, tj. polityką 
fiskalną i monetarną, oraz identyfikacja kluczowych, dla wzrostu i rozwoju gospodarczego, polityk 
sektorowych (przemysłowa, regionalna, rolna, innowacyjna, środowiska, etc.). 

42. Bezpieczeństwo ekonomiczne Kurs poświęcony jest zagadnieniu, które w XXI wieku odgrywa kluczową rolę w obrębie tematyki 
bezpieczeństwa. W jego trakcie studenci poznają elementy polityki gospodarczej państwa i mechanizmy, 
które decydują o tym, że dane państwo zdolne jest do osiągania wzrostu i rozwoju gospodarczego. 
Omawiany jest zarówno aspekt bezpieczeństwa w ujęciu wewnętrznym, jak i międzynarodowym. Dzięki 
temu studenci uzyskują holistyczny obraz zagadnienia: od stabilności makroekonomicznej, przez 
bezpieczeństwo społeczne, po konkurencyjność międzynarodową gospodarki i tematykę sankcji 
ekonomicznych. 

43. Tematyczne konwersatorium 
językowe (Społeczeństwo i kultura) 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z polityką kulturalną, społeczną, imigracyjną, mniejszościową Francji ( 
Włoch ).Na konwersatorium omawiane są kwestie dotyczące rasizmu, przemocy, różnych problemów 
społecznych. Studenci zapoznają się również z tradycjami, obyczajami, stylem życia, stereotypami. 

44. Współczesne relacje 
międzycywilizacyjne 
 

Kurs dotyczy jednego z paradygmatów współczesnych stosunków międzynarodowych jakim jest 
paradygmat cywilizacyjny. Konwersatorium obejmuje poznawanie zasad kształtowania się oraz cech 
głównych współczesnych cywilizacji świata oraz wpływu zróżnicowań cywilizacyjnych na rodzaj relacji 
międzynarodowych i międzypaństwowych w zakresie współpracy, ograniczeń współpracy oraz wpływu na 
bezpieczeństwo międzynarodowe. Dyskusje konwersacyjne ukierunkowane są na ukazanie realnego 
wpływu uwarunkowań cywilizacyjnych w współczesnych relacjach międzynarodowych w oparciu o uznane 
opracowania naukowe tematyki w tym także krytykę zasadności omawianego paradygmatu. 

45. Zarządzanie surowcami 
mineralnymi 

Zapewnianie bezpieczeństwa surowcowego państwa wymaga takiego zabezpieczenia dostępu do surowców 
mineralnych, który gwarantuje jego trwanie, przetrwanie, a także rozwój. Kurs dotyczy zagadnień z 
definiowaniem bezpieczeństwa surowcowego państwa, czynników warunkujących jego zapewnienie w 
wymiarze endogenicznym i egzogenicznym, uwarunkowań dotyczących bezpieczeństwa surowcowego 
wybranych państw, roli jaką pełnią zasoby naturalne w szacowaniu potęgi państwa. Przewodnim motywem 
jest tzw. klątwa surowcowa, hipoteza naukowa sugerująca istnienie negatywnego związku przyczynowo-
skutkowego pomiędzy bogactwami naturalnymi a efektami makro- i mikroekonomicznymi. W trakcie kursu 
student zdobędzie wiedzę na temat instrumentów i polityk niezbędnych do skutecznego zarządzania 
surowcami na poziomie państw. Celem kursu jest również zaznajomienie studentów z wybranymi 
sposobami określania potęgi państwa, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia zasobów 
surowcowych. Dyskutowany jest również przegląd definicji dotyczących surowców krytycznych i 
strategicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo wewnętrzne i 
międzynarodowe państwa. W trakcie procesu kształcenia nacisk położony jest na omówienie roli surowców 
mineralnych we wzroście i rozwoju gospodarczym państw oraz politykę gospodarczą państwa w zakresie 
zarządzania surowcami mineralnymi w różnych jej wymiarach (podatkowa, handlowa, dochodowa etc.). 
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Teoretyczne aspekty zostaną poparte licznymi studiami przypadków z różnych rejonów świata (m.in. 
Norwegia, Rosja, Kanada, Chile, Nigeria, Chiny), które pozwolą studentom na lepsze opanowanie 
omawianych zagadnień. 

46. Euroatlantycki system 
bezpieczeństwa 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa w obszarze 
euroatlantyckim. Szczególna uwaga zwrócona jest na genezę, historię i doktryny Sojuszu 
Półnoatlantyckiego oraz obecne zmiany w doktrynie, uwzględniające aktualne wyzwania dla 
bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Omawiane są także dążenia do tworzenia europejskiej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, zarówno w aspekcie historycznym jak i przez pryzmat obecnych planów i dążeń. 

47. Euroatlantycki system 
bezpieczeństwa 

Przedmiot podejmuje zagadnienia euroatlantyckiego (transatlantyckiego) systemu bezpieczeństwa, który 
tworzą głównie NATO, Unia Europejska i OBWE. Studenci zobowiązani są do omówienia głównych 
zagadnień na podstawie wyznaczonej literatury, która obejmuje tematy wprowadzające, tj. system 
euroatlantycki na tle przeobrażeń ładu globalnego i geopolitycznych układów sił; szczegółowo omawiane 
są tematy cząstkowe, które dotyczą istoty systemu euroatlantyckiego, tj. kwestie rozszerzenia NATO, 
kategorię operacji militarnych i niemilitarnych, bezpieczeństwa politycznego, zdolności reagowania na 
kryzysy migracyjne, konflikty o niskiej intensywności, metody udzielania wsparcia nieformalnym 
sojusznikom. Uzupełnienie literatury stanowią krótkie prezentacje prowadzącego konwersatorium, które 
poruszają zagadnienia mniej eksponowane w literaturze przedmiotu. Celem przedmiotu jest także 
sprawdzanie i poprawienie umiejętności formułowania tez i argumentów przez studentów, a zatem 
prowadzenia dyskusji, a także analizowania rzeczywistości i korzystanie ze źródeł w celu ustalenia 
faktografii. 

48. Polityka bezpieczeństwa i obronna 
Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowym założeniami i uwarunkowaniami polskiej polityki 
bezpieczeństwa po 1989 r., zarówno w wymiarze ewolucyjnym, jak i w wymiarze przedmiotowo-
problemowym. W trakcie kursu studenci zapoznają się z podstawowymi instrumentami realizacji polityki 
bezpieczeństwa RP, ze szczególnym uwzględnieniem militarnych mechanizmów oddziaływania państwa na 
swoje środowisko bezpieczeństwa. Poprzez analizę poszczególnych filarów bezpieczeństwa Polski oraz 
zmian zachodzących w systemie obronnym kraju i jego położeniu geostrategicznym (potencjał obronny, 
strategia obrony, współzależności sojusznicze, rola i zakres działań ekspedycyjnych) przeprowadzana jest 
diagnoza stanu systemu bezpieczeństwa RP i kierunków jego dalszego rozwoju. 

49. Polityka bezpieczeństwa i obronna 
RP 

Zajęcia  dotyczą zagadnień związanych z analizą polskiej polityki bezpieczeństwa i obronnej po 1989 roku. 
Na konwersatorium omawiane są kwestie dotyczące uwarunkowań wewnętrznych  
i zewnętrznych polityki bezpieczeństwa i obronnej RP wraz z jej wymiarem instytucjonalno-prawnym. 
Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą instrumentów i mechanizmów związanych  
z prowadzeniem polskiej polityki bezpieczeństwa i obrony oraz z wybranymi jej wymiarami. Dyskutowane 
są również kwestie dotyczące zasadniczych filarów polityki bezpieczeństwa i obronnej. Głównymi 
obszarami wokół których omawiane będą zagadnienia związane z polityką bezpieczeństwa i obronną będą 
polski interes narodowy oraz racja stanu. Wyrabiane będą również, umiejętności korzystania z literatury 
przedmiotu i formułowania własnych poglądów  w nawiązaniu do omawianych lektur oraz prowadzenia 
dyskusji. 

50. Ruchy autonomiczne i 
separatystyczne w Europie 

Zajęcia służą poznaniu dążeń separatystycznych i autonomicznych w Europie. Student poznaje 
podstawowe pojęcia związane z separatyzmem i autonomią, a także z narodami i mniejszościami 
narodowymi. Omawiane są uwarunkowania dążeń autonomicznych i separatystycznych w poszczególnych 
krajach Europy organizacje polskie i zagraniczne, działające na rzecz uzyskania autonomii oraz przyczyny 
dążeń autonomicznych i separatystycznych w poszczególnych krajach Europy. Analizowane są również 
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polityczne, społeczne i gospodarcze przyczyny separatyzmu i autonomii. Badając wpływ dążeń 
autonomicznych i separatystycznych na bezpieczeństwo kraju lub regionu, omawia się możliwe 
rozwiązania konfliktów w tej sferze. 

51. Służby specjalne w systemie 
bezpieczeństwa państwa 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa 
państwa. Wywiad i kontrwywiad. Definicje i terminologia. Pojęcie procesu informacyjnego w wywiadzie, 
metody i techniki pozyskiwania informacji. Analiza wywiadowcza. Wywiad i rozpoznanie wojskowe.  Osłona 
i ochrona kontrwywiadowcza. Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy na temat roli 
odgrywanej przez służby specjalne (wywiadowcze i kontrwywiadowcze) w systemie bezpieczeństwa 
państwa, zarówno w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także poznanie zadań i 
uprawnień polskich wojskowych oraz cywilnych służb specjalnych. 

52. Zarządzanie kryzysowe Celem przedmiotu jest  wskazanie zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej w ramach podejścia 
humansecurity i umiejscowienie go w kontekście bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. 
Przedstawiony jest  system zarzadzania kryzysowego w Polsce i w wybranych państwach świata. Ponadto 
student zapoznany zostanie z kwestiami obrony cywilnej (instytucje, zadania, kompetencje organów). 
Treści programowe w ramach ćwiczeń dotyczą: definicji i podstawy prawne ZK i OC. Zapobiegania, 
przygotowania, reagowania na sytuacje kryzysowe oraz odbudowy (4 fazy ZK). Nakreślone zostaną ramy 
instytucjonalno- prawne systemów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej wybranych państw 
(Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Rosja, Włochy, Norwegia i inne). 
W ramach wykładów zrealizowane zostaną następujące treści:, zarządzanie kryzysowe jako element 
bezpieczeństwa narodowego państwa (teorie, geneza, definicje, akty prawne); Charakterystyka zagrożeń i 
sytuacji kryzysowych;  System zarządzania kryzysowego w Polsce. Organy administracji państwowej;  
System ZK. Jednostki interwencyjno-ratownicze;  System ZK. Organizacje pozarządowe; System ZK. 
Media.  

53. Aktualne spory i konflikty w 
polityce światowej 

Konfliktowy charakter polityki. Konsekwencje zakończenia zimnej wojny - „moment jednobiegunowości” 
USA. Kolorowe rewolucje z byłych republikach sowieckich. Iran i Irak jako przedmioty polityki zagranicznej 
USA. Wojny izraelsko-arabskie. „Wojna z terroryzmem”. Wzrost potęgi Chin. Konflikt Indie – Pakistan. 
„Arabska wiosna”. Konflikty w Ameryce Łacińskiej. Separatyzmy w Europie. 

54. Podstawy dyplomacji Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi problemami oraz wyzwaniami przed którymi stoi 
współczesna dyplomacja. W trakcie zajęć student zostaje zapoznany z działaniem Korpusu 
Dyplomatycznego Unii Europejskiej – jako nie państwego podmiotu stosunków międzynarodowych. 
Poznaje także tendencje współczesnej dyplomacji: wykorzystywanie nowych technologii w dyplomacji. 
Podczas kursu zapoznaje się z takimi odmianami dyplomacji jak: dyplomacja gospodarcza, zielona 
dyplomacja oraz dyplomacja publiczna. Celem kursu jest zapoznanie studentów z rolą dyplomacji w czasie 
konfliktu, a także w obszarze sportu. Ponadto studenci zapoznają się z mechanizmami jakie były 
wykorzystywane przez dyplomacje papieską 

55. Protokół dyplomatyczny i etykieta Kurs dotyczy zagadnień związanych z podstawami protokołu dyplomatycznego i etykiety. W trakcie kursu 
studenci poznają podstawowe dokumenty odnoszące się do prawa dyplomatycznego i konsularnego, 
zgłębią pojęcie dyplomacji, protokołu dyplomatycznego, etykiety. Będą zachęcani do formułowania 
własnych wypowiedzi i aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Zasady dobrego wychowania w życiu 
codziennym, etykieta ubioru, kreowanie dobrego wizerunku w życiu codziennym i dyplomacji, obok 
podstaw korespondencji dyplomatycznej będą tematem dyskusji. Studenci korzystając z szerokiej 
literatury przedmiotu  poznają zasady organizacji i przebiegu ceremonii państwowych, nabędą również 
praktyczną wiedzę z zakresu organizacji przyjęć dyplomatycznych, w tym ich aspektów etykietalno-
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protokolarnych. 

56. Seminarium dyplomowe 1 Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat zasad opracowywania prac licencjackich z zakresu 
bezpieczeństwa narodowego. W ramach kursu studenci nabywają umiejętności zbierania, opracowywania i 
interpretacji materiałów źródłowych oraz poznają techniki pisania dysertacji. Efektem końcowym jest 
samodzielnie przygotowana praca dyplomowa dotycząca problematyki bezpieczeństwa. 

57. Psychologia zagrożeń Celem wykładów jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi psychologicznym wymiarem i 
przesłankami zagrożeń, pojawiających się w przestrzeni społecznej i politycznej, jak również w wymiarze 
indywidulanego funkcjonowania człowieka. Treści programowe obejmują zagadnienia związane z 
charakterystyka i mechanizmami funkcjonowania aparatu psychicznego człowieka, które generują i/lub 
dynamizują zjawiska i procesy stanowiące zagrożenie w wymiarze indywidualnego i społecznego 
funkcjonowania człowieka. 

58. Teoria konfliktów społecznych i 
politycznych 

Zajęcia mają za zadanie wprowadzenie studentów w jedno z najbardziej istotnych zagadnień z punktu 
widzenia niemilitarnego bezpieczeństwa państwa. Spektrum możliwych konfliktów społecznych i 
politycznych jest niezmiernie szerokie i obejmuje m.in. takie sytuacje jak spory pomiędzy pracodawcami a 
związkami zawodowymi i pracownikami, spory ideowo-programowe pomiędzy partiami i ugrupowaniami 
politycznymi czy konflikty etniczne i wyznaniowe. Na konwersatorium studenci zapoznają się z rozwojem 
poglądów na temat konfliktów społecznych i politycznych, jak również elementami teorii tychże. 
Immamentny element zajęć stanowi samodzielna analiza wybranego konfliktu społecznego lub 
politycznego, obejmująca charakterystykę uwarunkowań, podmiotów biorących w nim udział, funkcje 
konfliktu, jego wpływ na przeobrażenia systemu społecznego (i/lub politycznego), poprawne zdefiniowanie 
typu konfliktu. 

59. Czynnik religijny w konfliktach 
zbrojnych  
 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z oddziaływaniem czynnika religijnego we współczesnych konfliktach 
zbrojnych o charakterze międzypaństwowym, wewnątrzpaństwowym oraz wewnątrzpaństwowym 
umiędzynarodowionym. Podczas zajęć podejmowane są treści dotyczące: istoty religii, ewolucji jej 
społecznej roli w XX i XXI wieku, specyfiki fundamentalizmu religijnego i świeckiego, stosunku 
poszczególnych tradycji religijnych do spraw konfliktów zbrojnych oraz użycia siły militarnej, roli, jaką 
religia odgrywa w konfliktach zbrojnych i po ich zakończeniu. Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą 
tej problematyki, a także materiałami video. Ponadto, dyskutowane są zagadnienia dotyczące: inicjatyw 
instytucji religijnych, zmierzające do przełamywania uprzedzeń w relacjach pomiędzy narodami, które 
uczestniczą lub uczestniczyły w konfliktach zbrojnych, determinantów religijnych w starciach zbrojnych na 
obszarze, np.: Europy Południowej i Wschodniej, Kaukazu Północnego, Bliskiego Wschodu, czy Azji 
Południowej. Celem zajęć jest również wyrobienie wśród studentów umiejętności korzystania z literatury 
przedmiotu i formułowania własnych poglądów oraz prowadzenia dyskusji. 

60. Tematyczne konwersatorium 
językowe (Problemy świata) 
 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z problemami  ekologicznymi Francji ( Włoch ), polityką środowiska 
naturalnego Francji (Włoch),  ochroną środowiska naturalnego we Francji ( Włoszech ). Na 
konwersatorium omawiane są też kwestie dotyczące katastrof, klęsk żywiołowych, chorób współczesnego 
świata, łamania praw człowieka, terroryzmu, wojen  i konfliktów międzynarodowych, misji pokojowych, 
zbrojeń, szpiegostwa, zorganizowanej przestępczości, migracji, uchodźców .     

61. Wykład monograficzny Polityka 
wewnętrzna i zagraniczna państw 
Kaukazu Południowego 

1. Kaukaz Południowy - ogólna charakterystyka regionu 
- etniczno-demograficzny skład; kultura, religia, języki 
- podział administracyjny 
-systemy polityczne i gospodarcze 
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2. Otoczenie geopolityczne Kaukazu Południowego i jego wpływ na sytuację w regionie 
- interesy Turcji, Rosji, UE, USA oraz Chin w regionie 
- tworzenie nowych korytarzy energetycznych i transportowych 
- bilateralny i multilateralny wymiar współpracy państw Kaukazu Południowego (państwa i organizacje) 
3. Sytuacja społeczno-polityczna na Kaukazie Południowym 
- problemy społeczne 
- problemy etniczne i kulturowe 
- problemy gospodarcze 
- konflikty i źródła niestabilności 
4. Priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw Kaukazu Południowego. 

62. Bezpieczeństwo Państw Bliskiego 
Wschodu 
 

W ramach zajęć omawiane będą następujące zagadnienia: Definicja i charakterystyka obszaru Bliskiego 
Wschodu, Ogólna charakterystyka zagrożeń bezpieczeństwa państw Bliskiego Wschodu – aspekty 
wewnętrzne i zewnętrzne, Zagadnienia bezpieczeństwa Egiptu, Bezpieczeństwo Arabii Saudyjskiej, 
Problemy bezpieczeństwa państwa Izrael, Zagadnienia bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu, 
Wyzwania bezpieczeństwa Turcji, Problematyka bezpieczeństwa Syrii, Bezpieczeństwo Iraku, Główne 
wyzwania bezpieczeństwa Jordanii, Problemy bezpieczeństwa Tunezji, Bezpieczeństwo Libanu, Wyzwania 
bezpieczeństwa Jemenu. 

63. Dyplomacja Prewencyjna i 
Operacje Reagowania Kryzysowego 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznym wymiarem funkcjonowania operacji 
reagowania kryzysowego, będących podstawą przezwyciężania kryzysów w szeroko rozumianym systemie 
bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzięki uczestnictwu w kursie studenci uzyskują wiedzę na temat 
złożoności zjawiska wojen i konfliktów zbrojnych, rozpatrywanych zarówno w wymiarze politologicznym, 
wojskowym, jak również aksjologicznym. W trakcie konwersatorium u studentów wytwarza się zdolność do 
identyfikacji źródeł konfliktów zbrojnych i cech charakterystycznych tego zjawiska, jako podstawy dla 
określenia współczesnych i przyszłych tendencji oraz instrumentów w zakresie systemowego 
przeciwdziałania pojawianiu się i rozprzestrzenianiu kryzysów w skali międzynarodowej. W ramach kursu 
omawiane są nowe formy zagrożeń dla międzynarodowego bezpieczeństwa oraz sposoby ich 
przezwyciężania w oparciu o system operacji reagowania kryzysowego wykształcony w ramach ONZ, 
NATO, UE i Unii Afrykańskiej. 

64. Konflikty na obszarze 
postradzieckim 

1.„Rosyjski czynnik” w konfliktach zbrojnych na ternie poradzieckim. 
2. Udział organizacji międzynarodowych i  państw w uregulowaniu konfliktów zbrojnych na obszarze 
poradzieckim 
3.Naruszenia praw człowieka w czasie konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim. 
4.Konflikty zbrojne w regionie Europy Wschodniej. 
5. Konflikty zbrojne na Kaukazie Południowym.  
6. Konflikty zbrojne na Kaukazie Północnym. 
7. Konflikty zbrojne w Azji Centralnej. 

65. Służby specjalne w stosunkach 
międzynarodowych 
 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem służb specjalnych w stosunkach 
międzynarodowych. Wywiad i kontrwywiad. Definicje i terminologia. Pojęcie procesu informacyjnego w 
wywiadzie, metody i techniki pozyskiwania informacji. Analiza wywiadowcza. Wywiad i rozpoznanie 
wojskowe.  Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy na temat roli odgrywanej przez służby 
specjalne (wywiadowcze i kontrwywiadowcze) w systemie bezpieczeństwa państwa, zarówno w aspekcie 
bezpieczeństwa wewnętrznego jak i zewnętrznego, a także poznanie zadań i uprawnień polskich 
wojskowych oraz cywilnych służb specjalnych. 
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66. Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii 
Europejskiej 
 

Treści programowe przedmiotu Bezpieczeństwo wewnętrzne UE obejmują przede wszystkim genezę i 
rozwój zagadnienia bezpieczeństwa wewnętrznego w UE, jego poszczególnych wymiarów oraz obszarów 
tematycznych, w szczególności przestępczość zorganizowana, przestępstwa finansowe, handel ludźmi i 
narkotykami, terroryzm i cyberprzestępczość, zmiany klimatu etc. Analizie poddane będą najważniejsze 
dokumenty strategiczne, mechanizmy i struktury decyzyjno-instytucjonalne oraz narzędzia prawne i 
polityczne regulujące problematykę bezpieczeństwa wewnętrznego UE. 

67. Prognozowanie i symulacje w 
zarządzaniu bezpieczeństwem 
AD  

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią wykorzystywaną w prognozowaniu i symulacjach 
oraz przekazanie im umiejętności praktycznego stosowania ww. metodologii w obszarze bezpieczeństwa 
narodowego i międzynarodowego. Tym samym zajęcia pozwalają zdobyć praktyczne zdolności w zakresie: 
analizowania, prognozowania i projekcji rzeczywistości społecznej i politycznej wytworzonej w systemie 
stosunków międzynarodowych, podlegających ustawicznym wahnięciom oraz generującym określone 
zagrożenia i wyzwania. W trakcie zajęć studenci tworzą prognozy zjawisk z zakresu bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Dzięki temu są oni zdolni tworzyć alternatywne rozwiązania, minimalizujące poziom 
ryzyka związanego z praktycznym działaniem określonych podmiotów oraz człowieka w sferze 
bezpieczeństwa. 

68. Prognozowanie i symulacje w 
zarządzaniu bezpieczeństwem 
 

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z wykorzystaniem metod prognostycznych oraz symulacyjnych 
w procesie decyzyjnym. Omawiane są zróżnicowane metody w tym analiza trendów, metoda delficka, 
metoda scenariuszowa oraz narzędzia symulacyjne analogowe i komputerowe. Studenci zapoznają się z 
możliwościami wykorzystania tych narzędzi do wspomagania procesów decyzyjnych zarówno w 
bezpieczeństwie wewnętrznym jak i międzynarodowym państwa. Uzupełnieniem jest analiza przeszłych 
prognoz zarówno pod kątem metodologicznym jak i trafności zawartych w nich prognoz. 

69. Wywiad gospodarczy w 
przedsiębiorstwie 
 

Celem kursu jest pokazanie znaczenia informacji i wiedzy, jej zdobywania i ochrony, we współczesnej 
gospodarce. Omawiane są zagadnienia takie jak: teoria przedsiębiorstwa, ekonomia informacji, wywiad i 
szpiegostwo gospodarcze, ochrona własności intelektualnej, zarządzanie wiedzą. Studenci, w trakcie 
przygotowania projektów, uczą się samodzielne gromadzić i przetwarzać dane gospodarcze. Omawiana 
jest specyfika działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych w przedsiębiorstwie oraz to, jak wywiad 
gospodarczy wygląda w praktyce w Polsce. Dzięki temu kursowi studenci bezpieczeństwa narodowego 
zyskują wgląd w alternatywną (a często komplementarną) ścieżkę kariery zawodowej, inną niż praca w 
służbach mundurowych czy administracji publicznej. 

70. Polityka antyterrorystyczna, 
kryminalistyka oraz prewencja 
 

Przedmiot ma na celu przekazanie studentom wiedzy na temat metod zapobiegania i zwalczania 
przestępczości, w tym podstawowych założeń taktyki i techniki kryminalistycznej. Ponadto, w ramach 
zajęć studenci poznają podział zadań organów władzy publicznej i instytucji państwa w sytuacji zagrożeń 
terrorystycznych, a także rolę i zadania istniejących międzynarodowych organizacji zajmujących się 
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, w tym przestępstw o charakterze terrorystycznym. 

71. Logistyka w sytuacjach 
kryzysowych 
 

Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy o modelowym funkcjonowaniu systemu 
logistycznego realizującego zadania  na rzecz zarządzania sytuacjami kryzysowymi o charakterze 
niemilitarnym (w kontekście specyfiki polskiego systemu zarządzania kryzysowego). Na wstępie  
omawiana będą zagadnienia o charakterze teoretycznym wyjaśniające istotę logistyki oraz sytuacji 
kryzysowej. Przedstawiona zostanie geneza logistyki oraz etapy jej rozwoju. Studenci pozyskają także 
wiedzę dotyczącą specyfiki i charakteru sytuacji kryzysowych oraz wyzwań jakie one rodzą dla 
administracji i służb państwowych. W ramach wykładu przekazana zostanie wiedza na temat systemu 
zarządzania kryzysowego w Polsce: obowiązujących regulacji, procedur, kompetencji organów, koordynacji 
działań itp. Uwaga studentów skoncentrowana zostanie także na zespole zagadnień związanych z 
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niesieniem pomocy poszkodowanym (medycznej, żywnościowej, materialnej). 

72. Seminarium dyplomowe 2 
 

Podczas zajęć student zapoznaje się z techniką pisania prac dyplomowych (licencjackich), metodami 
badawczymi, stosowanymi w naukach społecznych, zwłaszcza zaś w naukach o bezpieczeństwie, rodzajami 
źródeł, z których może korzystać podczas pisania pracy, z procesem tworzenia tez i hipotez oraz ich 
weryfikacją. Celem jest konceptualizacja tematu pracy, a także przygotowanie jej konspektu. Nadrzędnym 
zaś zadaniem zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, czego zwieńczeniem będzie praca licencjacka. To 
ona stanowić ma końcowy efekt kształcenia podczas zajęć. 

73. Wymiary wielokulturowości 
 

Kurs odnosi się do tematyki wielokulturowości, polityki wielokulturowości w wybranych państwach w 
Europie. Studenci charakteryzują różne aspekty zarządzania międzykulturowego, na poziomie grupowym 
oraz instytucjonalnym, rozpoznają także strategie komunikacyjne w środowisku międzykulturowym oraz 
relacje międzynarodowe i międzykulturowe we współczesnym świecie. Studenci nabywają umiejętności 
analizowania przekazów medialnych dotyczące wydarzeń międzynarodowych oraz potrafią wskazać 
możliwe rozwiązania wybranych problemów społeczno-kulturowych. Potrafią także zespołowo wypracować 
określone rozwiązania wybranych problemów społeczno-kulturalnych. 

74. Operacje specjalne i 
niekonwencjonalne 

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z nowymi trendami w zakresie użycia siły przez aktorów 
państwowych, w szczególności poprzez kinetyczne i niekinetyczne działania o charakterze hybrydowym. 
Szczególną uwagę zwraca się na problematykę walki informacyjnej w tym dezinformacji, operacji 
specjalnych (w tym kinetycznych). Omawiane są struktury tworzone w celu prowadzenia takich działań, na 
przykładzie wybranych państw. Omawiane są także możliwe zagrożenia i scenariusze kryzysów powstałych 
w następstwie działań hybrydowych oraz metody reagowania na nie wypracowywane przez państwa NATO 
i Unii Europejskiej. 

75. Psychopatologia polityczna Treści programowe przedmiotu obejmują zagadnienia związane z: formami psychopatologii politycznej, 
mechanizmami postaw autorytarnych i destrukcyjnych w polityce, systemowymi i środowiskowymi 
uwarunkowaniami władzy i przywództwa we współczesnym świecie. Student zaznajamia się z 
zagadnieniem profilowania w polityce, w celu wyjaśniania zjawisk i procesów politycznych. Treści 
programowe kursu obejmują ponadto kwestie takie jak: wykorzystywanie i nadużycia władzy; kłamstwo w 
polityce; paranoja polityczna; neurotyzm w polityce; zachowania agresywne w polityce; ekstremizm 
polityczny, psychologia terroryzmu; przemoc religijna, fundamentalizm religijny; konflikty w polityce i 
sposoby ich rozwiązywania; wpływ czynników psychologicznych na podejmowanie decyzji politycznych; 
stereotyp, uprzedzenia, myślenie spiskowe, wpływ władzy na uprzedzenia i stereotypizację, uprzedzenia i 
wrogość między grupami. Celem jest zdobywanie umiejętności budowania i analizy profili psychologicznych 
wybranych postaci ze sfery publicznej oraz korzystanie z zakresu wiedzy psychologii politycznej i 
psychopatologii w rozpoznawaniu zjawisk politycznych. 

76. Komunikacja kryzysowa z 
elementami negocjacji 
 

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z teorią i praktyką public relations, a bardziej szczegółowo 
jednym z jej narzędzi,  mianowicie zarządzaniem sytuacją kryzysową. Studenci poznają czynniki, etapy, 
rodzaje, przebieg i charakterystykę kryzysów. Analizie zostaną poddane działania komunikacyjne 
organizacji, firm i instytucji podczas kryzysów. Zajmiemy się również regułami  postępowania w kryzysie z 
uwzględnieniem stylów, taktyk i technik negocjacyjnych. Studenci podczas zajęć stworzą własne strategie 
wyjścia z sytuacji kryzysowej oraz plany antykryzysowe z uwzględnieniem współpracy z mediami i 
wykorzystaniem prawa prasowego. 

77. Korupcja i metody jej zapobiegania 
w Polsce i w Europie 

Definicja korupcji, rozwiązania prawne. Nepotyzm i kumoterstwo. Korupcja polityczna, sposoby 
rozumienia. Instytucje zwalczające korupcję w Polsce i innych krajach Europy. Współpraca 
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międzynarodowych agend antykorupcyjnych. Rola organizacji pozarządowych w walce z korupcją. 
Płaszczyzny korupcji w Polsce – służba zdrowia, system sprawiedliwości, szkolnictwo wyższe, samorząd, 
służby mundurowe. Polacy wobec korupcji – badania socjologiczne. Lobbing a zagrożenia korupcyjne 
(rozwiązania prawne). Zagrożenia korupcyjne w Spółkach Skarbu Państwa.    

78. Sztuka w służbie totalitaryzmów  
XX wieku, 
 
 

Totalitaryzm radziecki i nazistowski, odmiany w krajach azjatyckich. Sztuka plakatowa w III Rzeszy, 
Związku Radzieckim, Korei Północnej i Chinach (czasy Mao Zedonga). Propagandowe filmy dokumentalne i 
fabularne w Niemczech hitlerowskich i Rosji Stalinowskiej (Leni Riefenstahl, Siergiej Eisenstein). Muzyka 
,,totalitarna’’ w państwie nazistowskim i radzieckim. Socrealizm w Polsce i innych krajach bloku 
wschodniego. Polscy prozaicy i poeci w służbie państwa totalitarnego: Tadeusz Konwicki, Kazimierz 
Brandys, Bogdan Hamera, Czesław Miłosz, Władysław Broniewski, Stanisław Lec, Konstanty Ildefons 
Gałczyński, Wisława Szymborska, Adam Ważyk.         

79. Polityka zagraniczna i 
bezpieczeństwa Federacji 
Rosyjskiej 
 

W ramach konwersatorium studenci zapoznają się z celami współczesnej rosyjskiej polityki zagranicznej i 
polityki bezpieczeństwa. Zagadnienie to będzie rozpatrywane w kontekście historycznym (ukazane zostaną 
elementy wspólne w polityce Cesarstwa Rosji, Związku Sowieckiego i współczesnej Rosji) oraz 
geopolitycznym (rosyjska percepcja własnego położenie i roli międzynarodowej. Polityka zagraniczna i 
bezpieczeństwa Rosji zostanie także przedstawiona w ujęciu formalno-instytucjonalnym: kompetencje 
organów władzy w świetle Konstytucji Federacji Rosyjskiej, struktura wewnętrzna resortów obrony i spraw 
zagranicznych, rosyjskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, potencjał i organizacja rosyjskich sił 
zbrojnych.  Omówione zostaną także główne kierunki zainteresowania i aktywności rosyjskiej polityki: 
obszar postsowiecki, UE, USA i NATO, Chiny, rejon Zatoki Perskiej. 

80. Rola ruchów społecznych we 
współczesnym świecie 

Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z ruchami społecznymi – teorią ruchów społecznych, ich 
typologią oraz historią, a także przykładami współczesnych ruchów społecznych, takich jak ekonomia 
społeczna i jej odmiany, ruchy feministyczne, ekologizm i inne. Treści programowe: 
Wprowadzenie do tematyki przedmiotu.  
Światowe trendy w ekonomii społecznej.  
Czym jest przedsiębiorczość społeczna. Cechy modelu.  
Profil przedsiębiorcy społecznego. 
Przykłady przedsiębiorstw społecznych, wybrane casestudies. 
Jak stworzyć własne przedsiębiorstwo społeczne? 
Porównanie przedsiębiorstw społecznych z klasycznymi aktorami trzeciego sektora (organizacjami 
pozarządowymi) w zakresie skuteczności w rozwiązywaniu problemów społecznych. 
Przedsiębiorczość społeczna a społeczna odpowiedzialność biznesu, CSR. Różnice, podobieństwa. 
Omówienie światowych trendów w ekonomii społecznej (impact investment, frugaleconomy, 
sharingeconomy i inne) 
Wstęp do teorii ruchów społecznych  
Teoria nowych ruchów społecznych Alberto Meluciego, Clausa Offe’go i Alaina Touraine’a 
Teoria Nowych ruchów społecznych Manuela Castellsa 
Teoria państwa i społeczeństwa sieci Manuela Castellsa 
Ruchy feministyczne. Ekologizm. Cyberaktywizm. 

81. Ekstremizm polityczny w XXI wieku W ramach konwersatorium studenci zapoznają się ze zjawiskiem ekstremizmu politycznego w XXI wieku 
na przykładzie wybranych państw. W każdym przypadku przedstawiona zostanie jego specyfika, geneza i 
ewolucja. W rozważaniach nad istotą ekstremizmu konieczne będzie zdefiniowanie kluczowych pojęć, 
takich jak radykalizm i populizm (ukazane zostaną zarówno elementy wspólne, jak i różnice). Dokładnej 
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analizie poddane zostaną programy polityczne wybranych partii. Omówiona zostanie praktyka działania i 
organizacja ugrupowań skrajnych. 
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Załącznik nr 13 
 
Nazwa kierunku studiów: Biologia 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 13 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Biologia człowieka  

Pozycja taksonomiczna naszego gatunku. Podział ontogenezy na okresy oraz charakterystyka 
poszczególnych okresów. Wiek chronologiczny i wiek rozwojowy. Czynniki wpływające na rozwój 
człowieka (determinatory, stymulatory i modyfikatory). Interakcje człowiek-środowisko, szczególnie w 
kontekście rozwoju, homeostaza i homeoreza; zmiany przystosowawcze – ekosensytywność i 
rezystencja, adaptacje i adiustacje. Zróżnicowanie wewnątrz i międzypopulacyjne – somatotypologia, 
zmienność geograficzna. Budowa i funkcja: biernego i czynnego układu ruchu, układu oddechowego, 
układu krwionośnego, układu pokarmowego, układu nerwowego, narządów zmysłów, układu 
dokrewnego, układu rozrodczego, układu moczowego, skóry. Somatometria: wybrane punkty pomiarowe 
na ciele, wybrane pomiary i wskaźniki. Normy rozwojowe, siatki centylowe. 

2.  Chemia dla biologów 

Podstawowe pojęcia i prawa w chemii. Masa molowa i cząsteczkowa, Podstawowe prawa chemii. Typy 
reakcji chemicznych. Stechiometria. Budowa atomu. Podstawy mechaniki kwantowej: funkcja falowa, 
poziomy energetyczne atomów, liczby kwantowe. Zasady określania konfiguracji elektronowej w atomie 
danego pierwiastka (energia orbitali, Zakaz Pauliego, Reguła Hunda). Układ okresowy pierwiastków. 
Zmiany właściwości pierwiastków chemicznych w grupach i okresach. Konfiguracja elektronowa 
pierwiastków, a ich właściwości fizyczne i chemiczne. Wiązania chemiczne. Odziaływania 
międzycząsteczkowe. Wodne roztwory elektrolitów. Statyka i kinetyka chemiczna. Reakcje utleniania i 
redukcji. Związki kompleksowe. Nazewnictwo, pojęcia liganda, liczby koordynacyjnej. Budowa związków 
węgla. Nazewnictwo, izomeria, metody ustalania struktury, wybrane reakcje chemiczne podstawowych 
klas związków chemicznych z jedną grupą funkcyjną, wybrane biocząsteczki. Zagadnienia z klasycznej 
chemii analitycznej. Wybrane zagadnienia analizy jakościowej Alkacymetria, kompleksometria, 
redoksymetria. Nowoczesne metody analizy chemicznej: spektroskopowe (IR, UV-Vis, NMR, EPR) –
podstawy teoretyczne i zakresy ich zastosowań. Przepisy BHP. Rodzaje sprzętu laboratoryjnego. 
Roztwory i ich stężenia. Stałe równowagi. Reakcje utlenia i redukcji. Reakcje charakterystyczne i analiza 
kationów: Ag+, Cu2+, Mn2+, Fe3+, Ba2+, Ca2+, Mg2+, K+, NH4+. Reakcje charakterystyczne i analiza 
anionów: Cl-, Br-, I-, CO32-, C2O42-, PO43-. Analiza soli. Sporządzanie roztworów mianowanych. 
Alkacymetryczne oznaczanie kwasu solnego. 

3.  Ekologia 

Ekologia jako dziedzina nauk przyrodniczych. Ekologia a nauka o ewolucji. Poziomy organizacji systemów 
ekologicznych. Możliwości powstania życia we wszechświecie. Organizmy a środowisko. Procesy 
energetyczne organizmów żywych. Tolerancja ekologiczna. Adaptacje. Rozrodczość, śmiertelność, 
migracje. Struktura wiekowa, płciowa i socjalna populacji. Strategie życiowe. Dynamika liczebności. 
Regulacja liczebności. Interakcje między gatunkami. Biocenoza. Sukcesja ekologiczna. Ekosystem. Cykl 
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hydrologiczny. Cykle biogeochemiczne. Procesy utrzymujące stabilność układów ekologicznych. 

4.  Fizyka z elementami biofizyki 

Podstawy rachunku wektorowego, zasady zachowania w przyrodzie. Opracowanie wyników, niepewności 
pomiarowe. Zjawiska transportu: równanie dyfuzji, osmoza, zjawiska elektryczne na błonie 
półprzepuszczalnej, elektroforeza. Wzrok i słuch – fizyczne podstawy. Współczesne eksperymentalne 
metody fizyczne w naukach biologicznych i medycznych: mikroskopia (optyczny, elektronowy, 
mikroskopy z sondą punktową), tomografia komputerowa, ultrasonografia. 

5.  Matematyka dla biologów 

Liczby zespolone; ciągi ich granice (w tym ciąg Fibbonacciego); szeregi nieskończone; funkcje (w tym 
funkcje potęgowe i logarytmiczne); pojęcie pochodnej i operacje na pochodnych (rachunek różniczkowy); 
całki nieoznaczone (jako operacja odwrotna do różniczkowania); całki oznaczone (jako pole pod 
wykresem funkcji); przestrzenie probabilityczne (jako modele dla zjawisk losowych); zmienne losowe 
dyskretne (dwumianowe/binominalne i Poissona) i ciągłe (rozkład Gaussa i wykładniczy); wartość średnia 
(inaczej: wartość oczekiwana); wariancja zmiennej losowej (odchylenie standardowe); informacyjnie o 
mocnym prawie wielkich liczb (SLLN=strong law of large numbers) i centralnym twierdzeniu granicznym 
(CLT= central limit theorem). 

6.  Organizmy zarodnikowe  

Podstawowe zagadnienia botaniczne (typy rozmnażania się roślin, cykle życiowe, przemiany faz 
jądrowych). System klasyfikacji świata żywego i miejsce w nim poszczególnych grup organizmów 
zarodnikowych. Specyfika śluzowców. Charakterystyka podstawowych grupy systematycznych grzybów. 
Grzyby zlichenizowane (porosty). Zróżnicowanie systematyczne glonów, budowa i biologia 
najważniejszych grup tych organizmów. Budowa i biologia mszaków, widłaków, skrzypów i paproci. 

7.  Postawy biologii komórki zwierzęcej 
Struktura jądra komórkowego (budowa otoczki jądrowej, kompleksy porowe, laminy jądrowe, 
organizacja chromatyny, budowa i funkcja jąderka, rybonukleoproteiny pozająderkowe), struktury 
cytoplazmatyczne (organelle błonowe, cytoszkielet); podziały komórkowe. 

8.  Podstawy budowy roślin  Ogólna budowa komórki roślinnej. Budowa i typologia tkanek. Podstawowe funkcjonalne układy 
tkankowe roślin wyższych. 

9.  Podstawy komunikacji formalnej  

Komunikacja interpersonalna. Różnice między komunikacją formalną i nieformalną. Trening wystąpień 
publicznych. Rozwój kompetencji językowych w mowie i piśmie. Język urzędowy dokumentów – cechy 
charakterystyczne stylu urzędowego. Analiza i tworzenie dokumentów formalnych. Podstawy obiegu 
dokumentów. Urzędowa korespondencja mailowa. 

10. Zoologia bezkręgowców Modele drzewa życia, ewolucyjny proces komplikacji planów budowy bezkręgowców, poglądy na 
filogenezę i klasyfikację Metazoa, ogólny przegląd wybranych grup Protista i zwierząt bezkręgowych. 

11. Antropologia fizyczna  

Cechy szkieletu ludzkiego związane z dwunożnością, cechy czaszki ludzkiej wyróżniające ją spośród 
czaszek współczesnych małp człekokształtnych, metody szacowania wieku i płci, wybrane cechy 
metryczne i jakościowe szkieletu ludzkiego, cechy czaszek podstawowych gatunków hominidów, 
podstawowe wyznaczniki stresu fizjologicznego. 

12. Biochemia dla biologów 

Molekularne podstawy życia. Rola wody w systemach biologicznych. Aminokwasy i białka. Budowa białek. 
Biologiczna funkcja białek. Mechanizmy działania enzymów, regulacja ich aktywności. Budowa i funkcja 
lipidów. Błony biologiczne. Budowa i funkcja węglowodanów. Rola nukleotydów, budowa kwasów 
nukleinowych. Witaminy. 
Analizy laboratoryjne w zakresie biochemii białek, węglowodanów i lipidów. 

13. Podstawy biologii komórki roślinnej 
Metody stosowane w biologii komórki, opis budowy i funkcji poszczególnych struktur (przedziałów) 
komórkowych, cykl komórkowy i jego regulacja, połączenia międzykomórkowe, programowana śmierć 
komórki roślinnej. 



3 

14. Histologia zwierząt Pochodzenie, budowa, występowanie, funkcje tkanek zwierzęcych. 

15. Metody in silico i statystyka dla 
biologów 

Pojęcia podstawowe. Pomiar i skale pomiarowe. Pojęcie populacji i próby statystycznej. Statystyka 
opisowa. Rozkłady statystyczne. Wnioskowanie statystyczne – testowanie hipotez. Testy statystyczne. 
Korelacja i regresja. 

16. Mikrobiologia 

Historia rozwoju mikrobiologii. Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej (wykorzystanie technik 
augmented reality). Charakterystyka mikroorganizmów. Bakterie a ewolucja życia. Drobnoustroje w 
środowiskach naturalnych. Podstawy genetyki bakterii. Reakcje energetyczne bakterii. Wpływ czynników 
środowiska na bakterie. Di-agnostyka mikrobiologiczna i zapobieganie zakażeniom. Analiza 
mikrobiologiczna żywności. 

17. Podstawy parazytologii 

Biologia, ekologia i pochodzenie wybranych grup ekto- i endopasożytów; przystosowania do 
pasożytniczego trybu życia; cykle rozwojowe pasożytów; sposoby zarażania żywicieli; chorobotwórczość, 
metody zwalczania i profilaktyka wybranych parazytoz; układ pasożyt-żywiciel i warunki jego 
funkcjonowania; rodzaje materiałów badawczych; podstawowe metody wykrywania wybranych 
pasożytów zwierząt i człowieka. 

18. Rośliny nasienne 

System roślin nasiennych na tle systemu świata żywego. Charakterystyka zróżnicowania i omówione 
ważniejsze grupy roślin nasiennych, z uwzględnieniem filogenezy oraz ich roli w przeszłości. Współczesne 
znaczenie w przyrodzie najważniejszych grup taksonomicznych roślin nasiennych, ze szczególnym 
uwzględnieniem ich roli biocenotycznej. Przykłady wykorzystania roślin nasiennych przez człowieka – 
elementy etnobotaniki. 

19. Zoologia kręgowców 

Podstawowe pojęcie i teorie współczesnej zoologii. Cechy homologiczne, plezjomorfie i apomorfie. 
Systematyka ewolucyjna i filogenetyczna. Homoplazje, konwergencja, paralelizm. Szczegółowy układ 
systematyczny strunowców. Ewolucja układów i narządów kręgowców. Przegląd budowy, elementów 
fizjologii i trybu życia i ewolucji wszystkich grup strunowców (półstrunowce, bezczaszkowce, osłonice, 
śluzice, minogi, konodonty, ostrakodermy, ryby fałdopłetwe, ryby pancerne, ryby chrzęstnoszkieletowe, 
ryby promieniopletwe i mięśniopłetwe, płazy, gady, ptaki i ssaki). Podstawy współczesnej anatomii i 
morfologii poszczególnych grup kręgowców. 

20. Biogeografia 

Zakres biogeografii, czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów na Ziemi, prawo minimum i 
zasada tolerancji ekologicznej. Dyspersja, jej sposoby i bariery, procesy kolonizacji i ich dynamika, 
ekspansje naturalne i antropogenne, gatunki inwazyjne. Zasięgi geograficzne, ich rodzaje i właściwości, 
relikty biogeograficzne, endemity, wikaryzm, zasady regionalizacji chorologicznych. Metody wyznaczania 
zasięgów, sposoby ich przedstawiania. Zmienność wewnątrzpopulacyjna i międzypopulacyjna. Wpływ 
klimatu na rozmieszczenie roślin i zwierząt, reguły klimatyczne, główne biomy lądowe i morskie. Przegląd 
krain biogeograficznych. Biogeograficzna charakterystyka Polski. Warunki życia w morzach, Bałtyk w 
przeszłości i dzisiaj. Wyspy kontynentalne i oceaniczne, teoria równowagi dynamicznej. Wpływ dawnych 
przemian środowiska na obecny obraz rozmieszczenia gatunków. Wyjaśnienie znaczenia pojęcia 
„różnorodność biologiczna”, znaczenie bogactwa gatunkowego Ziemi, jego zagrożenia i współczesne 
tempo wymierania gatunków, możliwości minimalizowania skutków antropopresji. Procesy udomowienia 
zwierząt, pochodzenie głównych upraw. 

21. Etologia 

Podejścia do badań zachowania. Podstawowe pojęcia. Podstawy genetyczne zachowania, metody badań. 
„Instynkt” a „doświadczenie”, determinacja genetyczna zachowań a programowanie środowiskowe. 
Rozwój osobniczy (procesy uczenia, motywacja, organizacja zachowania). Ewolucja zachowania 
(powstanie adaptacji, znaczenie adaptatywne zachowań, dobór krewniaczy, uogólniony altruizm). 
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Organizacja życia w czasie: zegary biologiczne, sezonowe zmiany aktywności (pora rozrodu, migracje 
sezonowe) i przestrzeni: orientacja przestrzenna (kompasy, mapy), areały osobnicze i terytoria, 
mechanizmy dyspersji i wyboru siedlisk. Komunikacja zwierząt, język ludzki a systemy komunikacji 
innych zwierząt, powstawanie sygnałów – rytualizacja, kanały komunikacyjne, wiarygodność sygnałów, 
nadużycia systemów komunikacji. Unikanie drapieżnictwa (wyścigi zbrojeń, mimikra behawioralna, 
sygnalizacja między ofiarą a drapieżnikiem). Rozszerzony fenotyp – manipulacja zachowaniem 
gospodarzy przez pasożyty. 

22. Fizjologia roślin  

Metaboliczna kompartymentacja komórki roślinnej, mechanizmy transportu bliskiego i dalekiego; 
transformacje energetyczne w systemach błon biologicznych; fotosyntetyczny transport elektronów i 
protonów, struktura PSI i PSII, cykl Q, udział PSII w rozczepieniu cząsteczki wody, mechanizm 
fotofosforylacji cyklicznej i niecyklicznej, faza ciemna u roślin typu C3, C4 i CAM, mechanizmy regulacji 
aktywności kluczowych enzymów fazy ciemnej przez produkty fazy jasnej, molekularne podstawy 
fotooddychania; regulacja transportu asymilatów; asymilacja azotu i siarki. 

23. Fizjologia zwierząt  
Komórka pobudliwa-neuron. Transmisja synaptyczna. Mięśnie. Receptory skórne. Wzrok, węch, smak. 
Nerwowe ośrodki regulatorowe – ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Układ endokrynny. Glukostaza. 
Działanie substancji psychoaktywnych. 

24. Genetyka 

Podstawy genetyki klasycznej i molekularnej; mechanizmy dziedziczenia, zmienności dziedzicznej i 
ujawniania się cech fenotypowych, współdziałanie genotypu i środowiska na przykładach roślin i zwierząt 
(w tym człowieka); pojęcia z zakresu inżynierii genetycznej i komórkowej (klonowanie) oraz GMO; 
jedność i zmienność świata ożywionego; podstawy genetyki człowieka: choroby genetyczne, ich 
dziedziczenie, diagnostykę i leczenie ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów. 

25. Język angielski w biologii 
Biegłość językowa w posługiwaniu się angielską, fachową terminologią biologiczną. Każdorazowo 
zalecane przez prowadzącego tematy dotyczące specjalistycznej wiedzy biologicznej pozwalające na 
ocenę postępów w kształceniu językowym. 

26. Język angielski 

Podstawowa biologiczna terminologię fachową  (rozumienie stosunkowo długiej wypowiedzi i wykładów, 
śledzenie złożonego wywodu, jeśli dotyczy tematu, który nie jest obcy). Definicje z kontekstu znaczenia 
nieznanych zwrotów, jeśli tematyka tekstu jest znana. Dłuższy biologiczny tekst oryginalny. 
Formułowanie jasnych wypowiedzi,  przedstawianie własnych poglądów. Opracowanie dłuższą 
prezentację na tematy związane z tematyką biologiczną, przygotowanie artykułu, opisu procesów i 
wydarzeń oraz sprawozdania.                         
Każdorazowo zalecane przez lektora tematy dotyczące wiedzy ogólnej i specjalistycznej pozwalające  na 
ocenę postępów w kształceniu językowym. Język angielski ogólny na poziomie B2. 

27. Podstawy bioetyki 

Przegląd podstawowych pojęć w bioetyce; moralność, etyka, aksjologia i ich stosunek do nauki; bioetyka 
i różne bioetyki oraz ich tezy. Definicje wartości życia z punktu widzenia naukowego i wybranych innych 
systemów światopoglądowych. Wykorzystanie zwierząt w społeczeństwie i w nauce, wiwisekcje, 
eutanazja zwierząt, uśmiercanie zwierząt do celów konsumpcyjnych, rozrywkowych i naukowych. 
Dobrostan zwierząt, przegląd regulacji prawnych dotyczących etycznej ochrony zwierząt, procedury 
związane z planowaniem doświadczeń na zwierzętach, komisje etyczne. 

28. Podstawy immunologii 

Budowa układu immunologicznego., Przeciwciała, receptory TCR oraz antygeny. Antygeny zgodności 
tkankowej oraz restrykcja MHC. Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego. 
Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego. Wzajemna kooperacja swoistych i 
nieswoistych mechanizmów obronnych. Odporność czynna i bierna. Szczepionki. Przykładowe zaburzenia 
funkcjonowania układu immunologicznego: alergie, konflikt serologiczny. Poznanie prostych metod 
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stosowanych do oceny funkcjonowania układu odpornościowego: ocena właściwości fagocytarnych 
wybranych komórek żernych, ocena aktywności układu dopełniacza. 

29. Podstawy rozwoju zwierząt 
Gametogeneza: oogeneza, spermatogeneza; zapłodnienie; wczesne etapy rozwoju zarodkowego; 
(bruzdkowanie, gastrulacja, neurulacja); podstawowe informacje na temat mechanizmów indukcji 
embrionalnej. 

30. Prawo autorskie i prawo pracy Cechy prawa własności intelektualnej, prawo autorskie, stosunek pracy, pracodawca i pracownik, cechy 
stosunku pracy, nawiązanie i ustanie stosunku pracy. 

31. Techniki przygotowania i 
prezentacji pracy naukowej  

Komunikacja naukowa – ogólne zasady i znaczenie dla rozwoju nauki. Docieranie do źródeł informacji 
naukowej – wybór i ocena źródeł, metody korzystania z różnych źródeł, style i sposoby cytowania 
materiałów źródłowych, sporządzanie bibliografii. Komunikacja na piśmie - forma tekstów naukowych 
(kompozycja, styl, odnośniki), redakcja tekstu (układ strony, liternictwo, korekty). Własność 
intelektualna, formalne i etyczne zasady współautorstwa. Różnice między publikacją naukową a 
popularną, dostosowanie środków przekazu dla różnych typów publikacji. Funkcja tabel i ilustracji w 
tekście – sposoby poprawnego redagowania tabel, systemy wyróżnień, zasady poprawnej kompozycji 
wykresów, schematy i inne ryciny, zasady komponowania tablic złożonych i numeracji ich elementów. 

32. 
Ekologia roślin i zbiorowisk 
roślinnych (wakacyjne ćwiczenia 
terenowe w Karpaczu)*  

Wysokościowe zróżnicowanie klimatu jako czynnika kształtującego skład florystyczny i piętrową strukturę 
roślinności. Metody badania zbiorowisk roślinnych i struktury ekologicznej populacji. Synantropizacja 
szaty roślinnej terenów górskich. 

33. Ekosystemy świata 

Początki ekosystemów na Ziemi (geotektonika, klimat). Historia życia (zapis kopalny, wielkie 
wymierania). Ewolucja ekosystemu a ewolucja i dyspersja organizmów. Składniki ekosystemu i typy 
zależności ekologicznych. Dynamika ekosystemów lądowych i wodnych. Czynniki wpływające na stopień 
bioróżnorodności. Sposoby badania i miary różnorodności: aspekt terenowy i statystyczny. Hot spots 
różnorodności biologicznej. Przegląd ekosystemów świata. Efekty ludzkiej ingerencji w ekosystemy. 
Ekosystemy sztuczne. 
Lasy tropikalne i obszary pustynne (różnice i podobieństwa). Kryteria wyróżniania ekosystemów. Problem 
ewolucji równoległej ekosystemów. Ekosystem oceaniczny i jego specyfika. Modelowe ekosystemy 
laboratoryjne. Makroewolucja i sukcesja a ewolucja ekosystemów. Wpływ zmian klimatycznych na 
ekosystemy. Człowiek jako składnik ekosystemu. Czy miasto jest ekosystemem? Struktura i 
funkcjonowanie ekotonu. Ekosystemy wysp oceanicznych różnej wielkości. Historie przypadków. 

34. Ewolucjonizm 

Podstawowe koncepcje oraz nowe nurty we współczesnym ewolucjonizmie, historia myśli ewolucyjnej. 
Teoria doboru naturalnego Darwina; źródła zmienności na poziomie molekularnym; źródła zmienności na 
poziomie populacyjnym i dryf genetyczny; dobór płciowy; dobór krewniaczy; gatunek jako jednostka 
ewolucyjna; teorie specjacji; makroewolucja; i. wymieranie; koewolucja; paralelizmy ewolucji 
biologicznej i kulturowej; kontrowersje na temat ewolucji. 

35. Ochrona środowiska 

Historia ochrony środowiska. Przyrodnicze podstawy ochrony biosfery. Koncepcje ochrony środowiska 
przyrodniczego. Ochrona środowiska jako problem globalny. Polityka globalna i międzynarodowa. 
Strategia zrównoważonego rozwoju. Zanieczyszczenia i substancje toksyczne w środowisku. Ochrona 
atmosfery, gleb i wód. Konsekwencje regulacji rzek. Zrównoważone leśnictwo i rolnictwo. Ochrona 
środowiska w Polsce i Unii Europejskiej. Formy eksploatacji środowiska. Ochrona bioróżnorodności. Stan 
środowiska a wzrost gospodarczy, wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka. Monitoring środowiska, 
programy europejskiego monitoringu zanieczyszczeń środowiska. Wybrane zagadnienia prawne z zakresu 
ochrony przyrody i środowiska. 
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36. Paleontologia 

Paleontologia, definicja, zakres badań i związek z innymi naukami przyrodniczymi. Tafonomia jako nauka 
badająca stan zachowania skamieniałości. Tabela stratygraficzna. Wielkie wymierania w historii Ziemi, 
pojawianie się i wymieranie taksonów. Teoria tektoniki płyt i jej znaczenie w wyjaśnianiu zjawisk 
współczesnego rozmieszczenia organizmów. Paleobiologiczne dowody na mobilność kontynentów. 
Najstarsze ślady życia na Ziemi. Powstanie atmosfery tlenowej. „Eksplozja kambryjska”, wczesna fauna 
bezszkieletowa i szkieletowa. Zróżnicowanie i ewolucja fauny bezkręgowców, kręgowców i flory w erze 
paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej. 

37. Paleontologia w praktyce 
(wakacyjne ćw. terenowe) 

Metodyka terenowych badań wykopaliskowych, obejmująca zasady ochrony stanowisk przyrody 
nieożywionej i obowiązujące akty prawne oraz zasady uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie badań 
terenowych. Zasady BHP w czasie prowadzenia badań terenowych. Interpretacja uzyskanych wyników 
badań w powiązaniu z danymi z innych dyscyplin naukowych (geologia, archeologia). Zapoznanie z 
współczesnym i kopalnym środowiskiem przyrodniczym z uwzględnieniem specyfiki obszarów krasowych. 

38. Psychologiczno-biologiczne 
uwarunkowania ludzkich zachowań  

Uwarunkowania zachowań ludzkich. Podejście nauk społecznych do dziedziczenia. Biologiczne podejście 
do zachowań człowieka ze szczególnym uwzględnieniem psychologii ewolucyjnej. Geny jako czynnik 
warunkujący zachowania. Interakcja genotyp-środowisko. Epigenetyka. Biologiczne podłoże orientacji 
seksualnej. Wpływ hormonów na zachowanie. Podstawowe pojęcia, zagadnienia i metody badań w 
etologii. Typy małżeństw i dziedziczenie własności w społecznościach ludzkich. Dobór krewniaczy i 
altruizm odwzajemniony. Zachowania agresywne u ludzi. Ewolucja mózgu i języka. Teoria optymalizacji 
pozyskiwania zasobów przez człowieka Strategie historii życiowych i ich uwarunkowania. Inwestycje 
rodzicielskie. Konflikt rodzice-dzieci i między rodzeństwem. Biologiczne aspekty dzieciobójstwa. 
Atrakcyjność człowieka a mechanizmy doboru płciowego i teoria sygnalizacji biologicznej. Biologiczne 
znaczenie atrakcyjności cech dziecięcych. Wysokość, długościowe proporcje ciała, względna masa i 
kształt ciała a atrakcyjność człowieka. Biologiczne znaczenie atrakcyjności twarzy. Pigmentacja i 
owłosienie a atrakcyjność. Biologia atrakcyjności głosu, śmiechu i zapach ciała ludzkiego. 

39. Praktyki zawodowe 
Zasady funkcjonowania instytucji działających w oparciu o wiedzę i osiągnięcia nauk biologicznych, 
podstawowe techniki i narzędzia badawcze używane w jednostce, gdzie praktyka jest realizowana,  
zadania i sporządza proste ekspertyzy właściwe w miejscu realizacji praktyki, wymagania rynku pracy. 

40. Różnorodność zwierząt (wakacyjne 
ćw. terenowe w Rudzie Milickiej)* Wybrane gatunki fauny Polski w środowiskach ich życia. Podstawowe metody badania zwierząt. 

41. Ekologia człowieka 

Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii człowieka. Interakcje osobnik-środowisko, homeostaza oraz 
zmiany przystosowawcze; prawo minimum Liebiega i tolerancji Shelforda. Autekologia człowieka: 
oddziaływanie na jednostkę czynników geofizycznych; reguły ekologiczne m.in. reguła Bergmana, Allena, 
Glogera; ekologia żywienia; rytmy i antyrytmy biologiczne; szkodliwy wpływ środowiska zmienionego 
przez ludzi na zdrowie człowieka – zanieczyszczenie chemiczne (np. metale ciężkie) i fizyczne (np. pole 
elektromagnetyczne). Zmienność geograficzna populacji – współczesne spojrzenie na pojęcie rasy. 
Synekologia człowieka: kultura i jej znaczenie w dostosowaniu się do środowiska; ekologia behawioralna 
człowieka; przystosowanie populacji ludzkich do różnych środowisk i warunków bytowania oraz różnych 
sposobów zdobywania pożywienia. 

42. Metody antropologiczne w 
kryminalistyce 

Cefaloskopia. Daktyloskopia i chejroskopia. Podoskopia. Chejloskopia i otoskopia. Odontoskopia. 
Identyfikacja szczątków kostnych. 

43. Osteometria i kranioskopia Punkty pomiarowe. Podstawowe pomiary i wskaźniki dotyczących poszczególnych elementów szkieletu 
ludzkiego (w tym szczególnie czaszki). Podstawowe techniki pomiarowe. Charakterystyka i ocena stopnia 
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wykształcenia wybranych cech niemetrycznych czaszki w tym także cech epigenetycznych. 

44. Podstawy statystyki w naukach o 
człowieku 

Pojęcie populacji statystycznej oraz próby reprezentatywnej. Rodzaje cech i skal pomiarowych, 
proporcje, stosunki liczbowe, odsetki. Miary tendencji centralnej, miary dyspersji, standaryzacja 
pomiarów i przekształcenia w obrębie skal. Cechy rozkładu normalnego. Algorytm doboru testów 
statystycznych. Miary korelacji, podstawowe testy nieparametryczne i parametryczne. Praktyczne 
zastosowanie treści wykładów w zadaniach z wykorzystaniem pakietu statystycznego Statistica. 
Projektowanie własnych baz danych. 

45. Prymatologia 

Cechy charakterystyczne ssaków i naczelnych. Geografia występowania i taksonomia naczelnych. Tupaje 
w rzędzie Scandentia. Cechy Strepsirhini i ich taksonomia.  Omówienie cech Lemuroidea, 
Daubentonioidea i Lorisoidea. Cechy Haplorhini odróżniające je od Strepsirhini. Cechy Tarsioidea.  
Omówienie cech Ateloidea, a w tym cech charakterystycznych Atelidae i Cebidae. Cechy Cercopithecoidea 
i cechy charakterystyczne i geografia Hominoidea. Podstawy socjoekologii  i ekologii behawioralnej 
naczelnych, a w tym np. strategie rozrodu naczelnych, opieka nad potomstwem, zachowania łowieckie i 
seksualne szympansów. 

46. Techniki przygotowania pracy 
dyplomowej  

W odniesieniu do własnej pracy dyplomowej: wybór i ocena źródeł, sporządzanie bibliografii; kompozycja 
i styl oraz  redakcja tekstu – zachowanie praw autorskich; tabele, ilustracje i ryciny w kompozycji pracy. 
Prezentacje na zajęciach. 

47. Antropometria i antroposkopia 
Punkty pomiarowe. Podstawowe pomiary i wskaźniki dotyczących poszczególnych elementów szkieletu 
ludzkiego (w tym szczególnie czaszki). Podstawowe techniki pomiarowe. Charakterystyka i ocena stopnia 
wykształcenia wybranych cech niemetrycznych czaszki w tym także cech epigenetycznych. 

48. Antropogeneza 
Charakterystyka podstawowych gatunków homininów. Podstawowe adaptacje w budowie szkieletu 
homininów związane z dwunożnością. Problem definicji rodzaju Homo. Hipotezy ewolucji dwunożności i 
inteligencji (dużego mózgowia). 

49. Ergonomia 

Ergonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Postacie i 
fizjologiczne uwarunkowania pracy. Obciążenia fizyczne i umysłowe. Materialne środowisko pracy: 
czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne. Układ człowiek – maszyna. Istota bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy. 

50. Etologia człowieka 

Określenie przedmiotu zainteresowań etologii człowieka. Na podstawie badań międzykulturowych i 
międzygatunkowych, poznanie kulturowych i ewolucyjnych mechanizmów zachowań: Taktyki 
pozyskiwania partnera (formy zalotów); Biologiczne mechanizmy unikania kazirodztwa; Hormonalne 
adaptacje do monogamii; Hormonalne adaptacje do rodzicielstwa; Inwestycje rodzicielskie w świetle 
hipotezy Triversa-Willarda; Altruizm odwzajemniony; Dobór krewniaczy; Badania bliźniąt w etologii 
człowieka; Zachowania agresywne u człowieka; Biologiczne uwarunkowania emocji wstrętu; Komunikacja 
niewerbalna; Ewolucja języka. 

51. Rozwój osobniczy i zdrowie 
człowieka 

Etapowość rozwoju osobniczego człowieka. Charakterystyka okresu prenatalnego oraz postnatalnego. 
Dymorfizm płciowy. Zjawisko ekosensytywności. Fizjologia procesu wzrastania. Neuroendokrynne 
uwarunkowania dojrzewania płciowego. Procesy inwolucyjne. Endo- i egzogenne czynniki rozwoju 
człowieka. Metody oceny rozwoju fizycznego. Zdrowie i jego mierniki. Determinanty zdrowia i chorób. 
Profilaktyka i promocja zdrowia - podobieństwa i różnice. Styl życia jako podstawowy czynnik wpływający 
na zdrowie człowieka. Wybrane choroby cywilizacyjne. 
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52. Zarys współczesnych metod badań 
w paleoantropologii  

Metody szacowania płci, wieku i wysokości ciała, schorzenia populacji pradziejowych, wyznaczniki stresu 
fizjologicznego,  rekonstrukcja diety. 

53. Wprowadzenie do ekologii 
behawioralnej człowieka  

Określenie przedmiotu zainteresowań ekologii behawioralnej człowieka; porównanie biologicznego 
podejścia do ludzkich zachowań z innymi kierunkami badającymi zachowania człowieka (psychologia 
ewolucyjna, etologia, socjobiologia); model optymalizacji pozyskiwania zasobów, znaczenie łowiectwa i 
hipotezy wyjaśniające to zachowania w kontekście kosztów pozyskiwanej w ten sposób energii, płciowy 
podział pracy oraz kooperacja w obrębie grupy; wpływ warunków ekologicznych na strategie małżeńskie, 
zachowania reprodukcyjne i inwestycje rodzicielskie; znaczenie statusu społeczno-ekonomicznego i 
hierarchii dla sukcesu reprodukcyjnego mężczyzn oraz zróżnicowana płodność kobiet w różnych 
warunkach ekologicznych. 

54. Biologia lasu – wprowadzenie  

Charakterystyka lasu jako sytemu biologicznego, struktura przestrzenna lasu, typy lasów w Polsce i na 
świecie, procesy zachodzące w lasach, rola martwego drewna, fluktuacja zasobów pokarmowych. Metody 
użytkowania lasów, wpływ sposobu gospodarowania na różnorodność biologiczną lasów. Znaczenie 
lasów, wpływ człowieka na ekosystemy leśne w przeszłości i obecnie.  
Rozpoznawanie typów lasu, opis struktury, rozpoznawanie najważniejszych organizmów leśnych, ocena 
różnorodności gatunkowej w monokulturach i lasach urozmaiconych. 

55. Bioindykatory i bioindykacja Teoretyczne podstawy bioindykacji środowiska. Organizmy żywe jako wskaźniki ekologiczne. Metody 
bioindykacyjne. Biotesty i ich zastosowanie. 

56. Ewolucja i biologia bezkręgowców 

Współczesne drzewo filogenetyczne bezkręgowców i jego główne gałęzie. Czy gąbki są najstarszymi 
ewolucyjnie bezkręgowcami? Nowe gromady w obrębie parzydełkowców. Ewolucja płazińców – 
koncepcje. Nowy podział w obrębie pierścienic. Organizmy trochoforowe. Charakterystyka Aculifera i 
Cochifera. Ewolucja stawonogów. Ewolucja w obrębie wtóroustych i pojawienie się strunowców. Osobliwe 
grupy bezkręgowców. Ewolucja wybranych układów. Związki pomiędzy ontogenezą a filogenezą w 
ewolucji bezkręgowców: znaczenie form larwalnych. Powstawanie nowych planów budowy a geny hox. 
Ewolucja cyklów życiowych. Przystosowania i ograniczenia funkcjonalne wynikające z planu budowy 
bezkręgowców. Środowisko, sposób życia, odżywianie, rozwój i rozród parzydełkowców, szkarłupni, 
ślimaków, małży, pająków, skorpionów, skorupiaków (kraby, homary), owadów (mrówki, pszczoły, 
termity, ważki, motyle, chrząszcze). Specyficzne nisze ekologiczne bezkręgowców. 

57. Ewolucja i biologia kręgowców 

Ogólne pojęcia i teorie współczesnej zoologii. Budowa i kluczowe nowości w ewolucji wybranych układów. 
Ewolucja sposobów pobierania pokarmu i trawienia na lądzie i w wodzie. Ewolucja termoregulacji i 
zjawisk związanych z płcią. Mechanizmy i ewolucja poruszania się w wodzie, na lądzie i w powietrzu. 
Ewolucja i funkcjonowanie wybranych narządów zmysłów. Radiacja wyższych promieniopłetwych na 
rafach oraz lepidozaurów na lądzie jako przykłady współczesnego powstawania wielkiej różnorodności 
gatunkowej wśród kręgowców. Elementy morfologii, funkcjonowania i ewolucji mózgu, powstanie 
świadomości. 

58. Ewolucja roślin nasiennych  

Pierwotne rośliny telomowe; mszaki i glewiki; pochodzenie roślin naczyniowych; ewolucja gospodarki 
wodnej roślin; widłaki, psyloty i skrzypy jako relikty dawnej różnorodności; kłosy i liście zarodniowe jako 
wynalazek ewolucyjny; ewolucja paproci, paprocie nasienne; charakterystyka sagowców; różnorodność 
nagozalążkowych; historia ewolucyjna szyszek roślin iglastych, ewolucja życia płciowego roślin lądowych 
– przemiana pokoleń; zróżnicowanie pyłku i nasion; ewolucja roślin kwiatowych, przemiany budowy 
kwiatu okrytozalążkowych; powiązania ewolucji roślin i owadów – koewolucja; symbioza z beztlenowymi 
bakteriami; wiatropylność i owadopylność jako strategie wielokrotnie modyfikowane w ewolucji 
kwiatowych. 
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59. Genetyka populacyjna 

Zmienność genetyczna w populacji, równowaga Hardy'ego-Weinberga, wskaźniki zmienności 
genetycznej, dyrft genetyczny, efektywna wielkość populacji, populacyjna „szyjka butelki”, efekt 
założyciela, kojarzenie wsobne, genetyka metapopulacji, przepływ genów, markery molekularne w 
genetyce populacyjnej, identyfikacja gatunków i osobników, depresja inbredowa i outbredowa, rozród w 
warunkach niewoli z perspektywy genetycznej, źródła DNA dla przyrodnika, metody izolacji DNA, 
technika PCR i elektroforeza, programy do analiz genetyczno-populacyjnych, bazy sekwencji 
biologicznych, analiza sekwencji DNA. 

60. Grzyby Polski 

Przegląd systematyczny grzybów; bioróżnorodność grzybów; stan rozpoznania grzybów w Polsce na tle 
innych krajów Europejskich; biologia i zróżnicowanie morfologiczno-anatomiczne grzybów; metody i 
zasady pozyskiwania grzybów w celach dokumentacyjnych; metody i techniki oznaczania grzybów; 
podstawowe cechy diagnostyczne wykorzystywane w taksonomii grzybów; gatunki charakterystyczne dla 
różnych siedlisk i środowisk, grupy bioekologiczne grzybów; gatunki chronione i zagrożone oraz gatunki 
obce geograficznie; rola grzybów w środowisku przyrodniczym; wykorzystanie grzybów przez człowieka. 

61. Kręgowce Polski Wybrane gatunki kręgowców Polski oraz ich biologia, ekologia i zasięgi występowania. Oznaczanie 
krajowych gatunków kręgowców. Środowiska życia wybranych gatunków fauny Polski. 

62. Kształtowanie się środowiska 
przyrodniczego Ziemi 

Obieg materii a środowisko ziemi. Zmiany środowiska w przeszłości, teraźniejszości i w przyszłości. 
Transport osadów, procesy mieszania się wód, prądy oceaniczne. Zlodowacenia. Podstawy geomorfologii. 
Wpływ zamian klimatu w przeszłości i teraźniejszości na środowisko przyrodnicze. Wpływ człowieka na 
zmiany środowiska przyrodniczego. 

63. Bezkręgowce Polski 
Morfologia i anatomia funkcjonalna, biologia, ekologia, zoogeografia, klasyfikacja oraz znaczenie w 
przyrodzie i gospodarce człowieka wybranych taksonów zwierząt bezkręgowych występujących na 
obszarze Polski. 

64. Inwazje biologiczne 

Problematyka inwazji biologicznych zarówno w skali globalnej i regionalnej oraz z ich znaczenie dla 
naturalności i różnorodności ekosystemów. Gatunki obce i inwazyjne w Polsce – ich pochodzenie i rola 
człowieka w ich rozprzestrzenianiu, skutki inwazji biologicznych w aspekcie przyrodniczym, społecznym i 
ekonomicznym. 

65. Rośliny nasienne Polski 

Siedlisko bytowania roślin: czynniki naturalne i antropogeniczne, wpływające na florę Polski; wiek i 
pochodzenie flory Polski; zasięgi i elementy geograficzne, relikty i endemity; spektrum życiowe; zasięgi 
wysokościowe; gatunki wodne, flora specyficznych siedlisk lądowych; gatunki obce; główne rodziny roślin 
nasiennych we florze Polski; gatunki zagrożone i ginące: Czerwona Księga roślin, ochrona prawna roślin 
w Polsce; podział geobotaniczny Polski – charakterystyka flor krain. 

66. Ochrona różnorodności gatunkowej 
w Polsce 

Stan różnorodności gatunkowej na świecie i w Polsce. Przyczyny ustępowania gatunków w czasach 
historycznych i współczesnych. Gatunki obce i inwazyjne – wpływ „przybyszów” na krajową 
bioróżnorodność. Znaczenie martwego drewna dla różnorodności gatunkowej ekosystemów leśnych. 
Ochrona bioróżnorodności in situ i ex situ. Koszty i korzyści wynikające z ochrony bioróżnorodności. 
Perspektywy zachowania różnorodności gatunkowej w Polsce w świetle istniejących instrumentów 
administracyjno-prawnych. Instrumenty krajowe oraz konwencje międzynarodowe, unijna strategia 
zachowania różnorodności (Dyrektywa Siedliskowa i Ptasia, sieć ekologiczna Natura 2000). 

67. Ekologia roślin 

Przedmiot i podział ekologii roślin. Działanie czynników siedliskowych i kompleksowych. Przystosowania 
roślin do środowiska. Modyfikacja i adaptacja roślin. Typologia ekologiczna roślin. Podstawowe metody 
zbierania i opracowania materiałów roślinnych: pomiary parametrów abiotycznych środowiska, 
rozmieszczenie organizmów, wskaźniki demograficzne, zależności między populacjami. Czynniki 
glebotwórcze, morfologia gleby. Gleba jako dynamiczne środowisko trójfazowe. Właściwości 
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poszczególnych faz budujących glebę. Sorpcja glebowa. Biogeochemia makro i niektórych 
mikroelementów w glebie wpływających na jej degradację. Przegląd systematyki gleb Polski. 

68. Ekologia zwierząt 

Cechy szczególne zwierząt. Ekologia a ewolucja: gatunki, populacje, specjacja, zasięgi geograficzne i 
wpływ człowieka na ich zmiany (wsiedlenia, zawleczenia), wymieranie gatunków. Życie w warunkach 
ekstremalnych. Liczebność populacji – miary liczebności, areały i terytoria, ograniczanie liczebności przez 
zachowania terytorialne. Rozmiary ciała a liczebność i stopień zagrożenia wymarciem. Zależność długości 
życia i tempa rozrodu od rozmiarów ciała. Rozrodczość i płodność, dostosowanie cykli życiowych do 
niejednorodności i nieprzewidywalności siedlisk w czasie i przestrzeni. Problemy skali w badaniach 
ekologicznych. Redukcja wielkości płatów i rozrywanie siedlisk, dyspersja organizmów, metapopulacje, 
demografia populacji ludzkiej. 

69. Problematyka badawcza w biologii 
środowiskowej  

Szczegółowe treści merytoryczne przynależą do tematyki badawczej realizowanej w ramach 
proponowanych tematów. Wybór i ocena źródeł, zachowanie praw autorskich, prezentacje na zajęciach. 

70. Struktura i funkcja białka 

Budowa i właściwości fizyko-chemiczne aminokwasów, rodzaje wiązań w peptydach i białkach: 
peptydowe, disulfidowe, wodorowe, jonowe, estrowe, tioestrowe. Mechanizmy zwijania białek i 
stabilizacji wyższych struktur przestrzennych. Kataliza enzymatyczna: energia aktywacji, aktywacja i 
inhibicja (kompetytywna, akompetytywna i niekompetytywna) a struktura białek enzymatycznych i ich 
właściwości kinetyczne.  
Techniki analizy struktury i właściwości katalitycznych białek (techniki chromatograficzne, krystalografia i 
dyfrakcja rentgenowska, mikroskopia sił atomowych i wysokonapięciowa mikroskopia elektronowa, 
dichroizm kołowy, spektrometria UV/VIS/IR i fluorescencyjna, Jądrowy Rezonans Magnetyczny, metody 
kalorymetryczne). 

71. Techniki badawcze w biologii roślin 

Metody znakowania i detekcji specyficznych składników i struktur komórek roślinnych, m.in. techniki 
fluorescencyjne. Wykorzystanie genów reporterowych (GFP, GUS) do lokalizacji ekspresji genów u 
modelowej rośliny Arabidopsis thaliana. Metoda krzyżowania roślin Arabidopsis thaliana. Analiza cyklu 
komórkowego, metody badania chromosomów (typy morfologiczne chromosomów), charakterystyka 
kariotypów, powstawanie poliploidów. 

72. Fizjologia wzrostu i rozwoju roślin 
Podstawowe hormony roślinne: auksyny, gibereliny, cytokininy, ABA, etylen; mechanizm działania 
hormonów roślinnych; regulacje wzrostu i rozwoju przez światło; fitochrom – funkcje i mechanizm 
działania; mechanizmy ruchów roślin. 

73. Metabolity wtórne roślin i ich 
praktyczne zastosowanie 

Metabolity wtórne zawierające azot (alkaloidy, glikozydy cyjanogenne, glukozynolany, betalainy), 
pochodne terpenoidów (olejki eteryczne, saponiny, karotenoidy), związki fenolowe (proste zw. fenolowe, 
flawonoidy, garbniki), główne szlaki biosyntezy metabolitów wtórnych, podstawy zjawiska allelopatii, 
funkcje metabolitów w roślinach. 

74. Biologia molekularna w diagnostyce 

Pojęcie diagnostyki molekularnej. Markery molekularne i ich wykorzystanie w diagnostyce. Markery w 
medycynie sądowej i kryminalistyce. Badania typu DNA fingerprinting. Wykrywanie zakażeń, 
identyfikacja gatunkowa i typowanie szczepów bakteryjnych metodami molekularnymi. Metody badań 
DNA z zastosowaniem techniki PCR (RFLP-PCR, Multiplex PCR, nested-PCR, RT-PCR). Metoda LAMP. 
Mikromacierze cDNA i chip DNA. Diagnostyka molekularna chorób dziedzicznych i nowotworów. Elementy 
cytogenetyki i hybrydyzacja in situ – technika FISH, oznaczanie kariotypu. 

75. Obliczenia w biochemii i biologii 

Podstawowe jednostki układu SI i ich skalowanie. Sporządzanie roztworów, przeliczanie stężeń molowych 
i procentowych, obliczanie pH. Obliczenia stężeń DNA, RNA, białka na podstawie pomiarów 
spektrofotometrycznych. Planowanie reakcji enzymatycznych – PCR, trawienie enzymami restrykcyjnymi, 
ligacja. Ilościowy PCR – rodzaje i sposób działania sond fluorescencyjnych, metody analizy wyników.  
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Plazmidy z białkami fluorescencyjnymi. Bazy danych sekwencji nukleotydowych i białkowych. Narzędzia 
wykorzystywane do obliczeń i analiz w biologii molekularnej. 

76. Biologia rozwoju roślin 

Rola czynników transkrypcyjnych w determinacji zjawisk rozwojowych u roślin i natura procesów 
indukcyjnych; specyficzność rozwoju rośliny; struktura i funkcja merystemów roślinnych, mechanizmy 
chroniące informację genetyczną proliferujących komórek, osiowość i segmentacja jako podstawa 
tworzenia planu budowy ciała rośliny, funkcje genów homeotycznych w rozwoju od zarodka do 
wierzchołka kwiatowego. 

77. Techniki histologiczne 
Etapy przygotowania preparatów histologicznych: pobieranie tkanki, utrwalanie, barwienie; Cytochemia; 
Histochemia. Interpretacja wyników. Zastosowanie technik histologicznych w histopatologii. Powody 
błędnej interpretacji wyników. 

78. Wstęp do neurobiologii 

Typy i rodzaje neuronów (morfologia i podział neuroprzekaźników). Mechanizmy pobudliwości neuronów i 
transmisji synaptycznej z uwzględnieniem roli poszczególnych typów kanałów w różnych rodzajach 
neuronów. Omówienie przykłady patologii pobudliwości w wybranych przypadkach tzw. kanałopatii. 
Przykłady podstawowych obwodów neuronalnych i ich funkcji logicznych. Podstawowe techniki 
elektrofizjologiczne służące do opisu pobudliwości i transmisji synaptycznej Podstawy mechanizmów 
plastyczności synaptycznej w odniesieniu do podstawowych funkcji kognitywnych. 

79. Biologia rozwoju organizmów 
modelowych 

Gametogeneza; Rozwój zarodkowy; Mechanizmy różnicowania komórkowego podczas rozwoju; 
Organogeneza wybranych narządów; Rozwój zarodkowy gatunków modelowych: Caenorhabditis elegans, 
Drosophila melanogaster, Danio rerio, Xenopus laevis. Wykorzystanie organizmów modelowych do badań 
biologii rozwoju. 

80. Biochemiczne podstawy odżywiania 
roślin 

Roślinne makro i mikroelementy; sposoby i formy ich  pobierania; funkcje pierwiastków w roślinie i 
objawy ich niedoboru. 

81. Genetyka molekularna 

Budowa i właściwości kwasów nukleinowych. Struktura chromosomów prokariotycznych i 
eukariotycznych. Ewolucja genomów. Mechanizmy replikacji, naprawy i rekombinacji DNA. Mobilne 
elementy genetyczne. Transpozony. Retrotranspozony i retrowirusy. Onkogeny. Odczytywanie genomów. 
Mechanizmy transkrypcji i translacji. Podstawy regulacji ekspresji genów. Model operonu. Molekularne 
podstawy procesów odpornościowych. Biblioteki genowe. Genom pozajądrowy. Genom wirusowy. 

82. Genetyka człowieka 
Genetyka człowieka – rys historyczny. Budowa genomu człowieka. Techniki stosowane w genetyce 
człowieka. Genetyka nowotworów. Dziedziczenie: autosomalne, związane z płcią, mitochondrialne, 
wieloczynnikowe. Choroby genetyczne u człowieka. Diagnostyka genetyczna. Poradnictwo genetyczne. 

83. Bakteriologia 

Metody klasyfikacji mikroorganizmów, bioróżnorodność w świecie mikroorganizmów, stałość i zmienność 
informacji genetycznej u bakterii. Grupy organizmów prokariotycznych – charakterystyka morfologiczna, 
różnorodność w świecie mikroorganizmów (Archea, sinice, Bacteria w tym bakterie wewnątrzkomórkowe, 
promieniowce, bakterie śluzowe). Wzajemne stosunki między drobnoustrojami: oddziaływania 
bezpośrednie i oddziaływania pośrednie, Quorum sensing oraz biofilm. Mikrobiomy bakteryjne. Wzajemne 
oddziaływania: bakteria a organizm wyższy ( bakterie chorobotwórcze, współżycie bakterii z kręgowcami 
i bezkręgowcami, bakterie probiotyczne, antybiotyki, bakteriocyny). Wzajemne oddziaływania: bakterie a 
rośliny. 

84. Mikroflora człowieka 
Identyfikacja drobnoustrojów, systematyka i przegląd najważniejszych drobnoustrojów należących do 
flory fizjologicznej człowieka; mechanizmy warunkujące kolonizację organizmu człowieka przez 
drobnoustroje. 

85. Wirusologia  Struktura, klasyfikacja, pochodzenie i znaczenie wirusów prokariotycznych i eukariotycznych. Strategie 
namnażania bakteriofagów (liza i lizogenia) oraz wirusów eukariotycznych. Mechanizmy patogenności 
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wirusów. Przegląd najważniejszych wirusów patogennych dla człowieka oraz wywoływanych przez nie 
chorób, w tym chorób nowowyłaniających się. Metody izolacji, hodowli i typowania wirusów 
prokariotycznych i eukariotycznych oraz metody stosowane w diagnostyce wirusologicznej. Czynniki 
subwirusowe: wiroidy, wirusy satelitarne i priony. Szczepionki i leki przeciwwirusowe. 

86. Choroby inwazyjne 
Pojęcia związane z parazytologią ogólną i lekarską. Metody diagnostyczne stosowane w parazytologii. 
Wybrane choroby pasożytnicze człowieka i zwierząt w odniesieniu do układu pokarmowego, 
krwionośnego, moczowo-płciowego, tkanek oraz narządów zmysłów. Zoonozy a choroby transmisyjne. 

87. Mykologia 

Miejsce grzybów w świecie organizmów żywych (taksonomia); klasyczna i molekularna diagnostyka 
mykologiczna; biologia i ekologia grzybów; molekularna organizacja komórki grzyba; pozytywne i 
negatywne aspekty związane z obecnością grzybów w środowisku człowieka; fizjologia komórki grzyba, 
przystosowania do kolonizowania różnych środowisk; grzyby w kontekście ewolucyjnym. 

88. Budowa i funkcje struktur 
komórkowych mikroorganizmów 

Podstawowe wiadomości z mikroskopii. Budowa komórki  bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich, 
Archea, koncepcje budowy mureiny; LPS (endotoksyna): budowa i udział w wirulencji bakterii. OMP, jako 
antygeny bakteryjne, techniki elektroforetyczne wykorzystywane w mikrobiologii. Lipoproteiny, otoczki, 
rzęski, fimbrie jako potencjalne czynniki warunkujące wirulencję, polimery wytwarzane przez bakterie 
Gram-dodatnie. Materiały zapasowe, barwniki u bakterii. Genom bakterii oraz nowoczesne strategie 
identyfikacji czynników wirulencji u bakterii w oparciu o budowę struktur komórkowych. Struktury 
zewnątrzkomórkowe bakterii a odpowiedź organizmu na infekcje na poziomie odpowiedzi wrodzonej. 
Udział struktur powierzchniowych bakterii w zjawisku mimikry molekularnej, QS oraz tworzeniu 
biofilmów. Struktury powierzchniowe bakterii jako składniki szczepionek. 

89. Człowiek w układzie pasożyt-
żywiciel 

Pochodzenie parazytoz człowieka, rodzaje cykli życiowych, rodzaje transmisji, filtr spotkania i 
dopasowania, specyficzność żywicielska, strategie życiowe pasożytów, strategie eksploatacji gospodarza, 
wyścig zbrojeń i koewolucja, człowiek jak żywiciel „odmienny”, zachowania ludzkie a inwazje 
pasożytnicze, zoonozy, wielkie epidemie, człowiek i pasożyty – konsekwencje ewolucyjne. 

90. Mikrobiologia środowiska 

Klasyfikacja drobnoustrojów środowiskowych. Mikrobiocenozy wód, gleby. Mikroflora powietrza. 
Bioaerozl. Udział drobnoustrojów w cyklach biogeochemicznych i skutki antropopresji. Rola 
mikroorganizmów w procesach samooczyszczania. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne wody: przyczyny, 
skutki i sposoby przeciwdziałania. Organizmy wskaźnikowe i biomonitoring. Standardy w ocenie stanu 
sanitarnego stanu środowiska. Wykorzystanie drobnoustrojów (mikrobiologiczne preparaty) w ochronie 
roślin i kontroli wektorów chorób transmisyjnych. 

91. Przygotowanie pracy licencjackiej 

Korzystanie z literatury naukowej zasady pisania i edycji pracy naukowej oraz przygotowywania 
prezentacji. Korzystanie z literatury naukowej do napisania własnej pracy dyplomowej. Znaczenie pisania 
prac naukowych i przygotowywania prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
Szczegółowe treści merytoryczne przynależą do tematyki badawczej realizowanej przez poszczególne 
jednostki naukowe w ramach proponowanych tematów. 
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Załącznik nr 14 
 
Nazwa kierunku studiów: Biologia 
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 14 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Bioetyka 
Współcześnie problemy bioetyczne (eutanazja, aborcja, organizmy modyfikowane genetycznie, 
transplantacja, hodowla komórek i tkanek in vitro, biotechnologia, zapłodnienie in vitro). etyka 
środowiskowa – główne kierunki. kodeks pracy naukowca i lekarza. 

2.  Język angielski 

Biologiczna terminologia fachowa  (rozumienie stosunkowo długiej wypowiedzi i wykładów, śledzenie 
złożonego wywodu, jeśli dotyczy tematu, który nie jest obcy). Definicje z kontekstu znaczenia 
nieznanych zwrotów, jeśli tematyka tekstu jest znana. Dłuższy biologiczny tekst oryginalny. 
Formułowanie jasnych wypowiedzi,  przedstawianie własnych poglądów. Opracowanie dłuższej 
prezentacji na tematy związane z tematyką biologiczną, przygotowanie artykułu, opisu procesów i 
wydarzeń oraz sprawozdania.  
Każdorazowo zalecane przez lektora tematy dotyczące wiedzy ogólnej i specjalistycznej pozwalające  na 
ocenę postępów w kształceniu językowym. Język angielski ogólny na poziomie B2+. 

3.  Metodologia nauk biologicznych 

Biologia jako dziedzina nauk przyrodniczych, podstawowe pojęcia (prawda, przyczynowość, hipoteza, 
weryfikacja teoria, redukcjonizm, emergencja, teleonomia), granice poznania naukowego; rewolucje 
naukowe w biologii, dokonywanie odkryć, odpowiedzialność społeczna naukowców, rola obserwacji i 
eksperymentu, typy i błędy pomiarów. 

4.  Antropologia molekularna 

Ojcostwo i macierzyństwo (markery X, Y, mtDNA, markery jedno- i dwurodzicielskie, prenatalne 
dochodzenie ojcostwa); Identyfikacja zwłok NN, szczątków archeologicznych, próbek zdegradowanego 
materiału (STR, kontaminacje materiału, sekwencjonowanie, fałszywe mutacje); Antropogeneza 
molekularna (ewolucja wybranych genów, wąskie gardła, efekty założyciela, genom neandertalski); 
Współczesna genetyka populacyjna człowieka (polimorfizmy SNP, homogeniczność gatunku, haplotypy); 
Genomika funkcjonalna i epigenetyka człowieka (mapowanie ludzkiego genomu, VNTR, kontrola 
procesu transpozycji transpozonów i retrotranspozonów poprzez metylację DNA, zaburzenia 
epigenetyczne); Transmutacja DNA in vitro do produkcji związków chemicznych i terapii genowych; 
Mutacje patogenne wrodzone i nabyte (RFLP, nowotworzenie). 

5.  Biologiczne podłoże atrakcyjności 
człowieka 

Teoria wielokanałowej sygnalizacji biologicznej – atrakcyjność jako multimodalny sygnał biologiczny. 
Atrakcyjność w kontekście mechanizmu doboru płciowego. Hipotezy wyjaśniające biologiczne znaczenie 
różnych cechy fizycznych (np. symetria ciała, poziom maskulinizacji czy uśrednione wartości metryczne 
twarzy), które związane są z atrakcyjnością. Wyznaczniki atrakcyjności fizycznej człowieka takie jak:  
wysokość ciała oraz proporcje długościowe ciała; względna masa oraz kształt ciała; cechy morfologiczne 
twarzy; parametry akustyczne głosu; komunikacja zapachowa w kontekście zachowań płciowych. 
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Związek atrakcyjności niektórych cech i sukcesu reprodukcyjnego. 

6.  Postępy w biologii człowieka 

Znajomość i wykorzystanie światowej literatury naukowej do opracowania i przedstawienia tematów 
dotyczących bieżących badań i osiągnięć naukowych; zasady pisania i edycji pracy naukowej oraz 
przygotowywania prezentacji; zasady przeglądania baz czasopism i baz danych; zna zgodne z prawem 
sposoby wykorzystania wyszukanych informacji;  znaczenie i zasady dyskusji tematycznej, 
uwarunkowania umożliwiające uprawianie nauk biologicznych; wybór najlepszego sposobu omówienia i 
prezentacji tematów; znaczenie poprawnego przedstawienia wyników badań oraz pisania prac 
naukowych i przygotowywania prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
Każdorazowo wskazywane przez prowadzącego tematy do opracowania i zaprezentowania. Szczegółowe 
treści merytoryczne przynależą do tematyki badawczej realizowanej w ramach proponowanych 
tematów. 

7.  
Techniki badawcze w biologii 
człowieka (pracownia 
specjalizacyjna) 

Szczegółowe treści merytoryczne przynależą do tematyki badawczej związanej ze wstępnymi 
przygotowaniami pracy magisterskiej. Wykorzystanie literatury naukowej dla prowadzenia własnych 
badań z zastosowaniem metod właściwych przedmiotowi analiz. Prowadzenie wstępnych badań 
związanych z tematem własnej pracy magisterskiej z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. 
Wybór najlepszych metod oraz ich zastosowanie w badaniach (przy pomocy opiekuna pracowni). 
Zbieranie i opracowanie danych. Wyciąganie wniosków dotyczących badań. Znaczenie poprawnego 
przedstawienia wyników badań oraz pisania prac naukowych i przygotowywania prezentacji zgodnie z 
obowiązującymi zasadami. 

8.  
Epoka czwartorzędu. Historia 
formowania się współczesnej 
fauny i flory  

Definicja czwartorzędu. Historia i rozwój badań czwartorzędu na świecie i w Polsce. Czwartorzęd Alp i 
jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny. Przyczyny zlodowaceń. Osady i formy rzeźby w czwartorzędzie. 
Charakterystyka osadów. Metody badań czwartorzędu (litologiczne, geomorfologiczne, geofizyczne, 
fizykochemiczne, geochronologiczne, paleobotaniczne, paleozoologiczne). Stratygrafia, biostratygrafia, 
magnetostratygrafia i chronostratygrafia. Polska przed czwartorzędem. Podział czwartorzędu na świecie 
i w Polsce. Człowiek w czwartorzędzie. Historia i rozwój badań paleolitu. Periodyzacja prehistorii. 
Kultury paleolityczne. Przemiany kulturowe i gospodarcze od paleolitu do neolitu. Przemiany 
klimatyczne i środowiskowe w holocenie. Rola człowieka i jego wpływ na zmiany środowiskowo-
klimatyczne. Literatura, bazy danych. 

9.  Postępy w biologii środowiskowej 

Znajomość i wykorzystanie światowej literatury naukowej do opracowania i przedstawienia tematów 
dotyczących bieżących badań i osiągnięć naukowych; zasady pisania i edycji pracy naukowej oraz 
przygotowywania prezentacji; zasady przeglądania baz czasopism i baz danych; zna zgodne z prawem 
sposoby wykorzystania wyszukanych informacji;  znaczenie i zasady dyskusji tematycznej, 
uwarunkowania umożliwiające uprawianie nauk biologicznych; wybór najlepszego sposobu omówienia i 
prezentacji tematów; znaczenie poprawnego przedstawienia wyników badań oraz pisania prac 
naukowych i przygotowywania prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
Każdorazowo wskazywane przez prowadzącego tematy do opracowania i zaprezentowania. Szczegółowe 
treści merytoryczne przynależą do tematyki badawczej realizowanej w ramach proponowanych 
tematów. 

10. 
Techniki badawcze w biologii 
środowiskowej (pracownia 
specjalizacyjna) 

Szczegółowe treści merytoryczne przynależą do tematyki badawczej związanej ze wstępnymi 
przygotowaniami pracy magisterskiej. Wykorzystanie literatury naukowej dla prowadzenia własnych 
badań z zastosowaniem metod właściwych przedmiotowi analiz. Prowadzenie wstępnych badań 
związanych z tematem własnej pracy magisterskiej z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. 
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Wybór najlepszych metod oraz ich zastosowanie w badaniach (przy pomocy opiekuna pracowni). 
Zbieranie i opracowanie danych. Wyciąganie wniosków dotyczących badań. Znaczenie poprawnego 
przedstawienia wyników badań oraz pisania prac naukowych i przygotowywania prezentacji zgodnie z 
obowiązującymi zasadami. 

11. Podstawy cytopatologii 
Choroby związane z uszkodzeniem organelli komórkowych, choroby nerwowo-mięśniowe, choroby 
neurodegradacyjne, rodzaje terapii stosowanych w chorobach wynikających z zaburzeń w strukturze i 
fizjologii komórki. 

12. Farmaceutyczne aspekty 
biotechnologii 

Rodzaje hodowli in vitro (hodowle komórkowe, hodowle linii komórek kalusa, hodowle tkankowe i 
organowe (roślinne), hodowle korzeni transformowanych); podłoża i regulatory wzrostu stosowane w 
różnych typach kultur in vitro; endogenna produkcja ważnych terapeutycznie substancji w kulturach in 
vitro z naciskiem na produkcję związków należących do roślinnych metabolitów wtórnych; wybrane 
zagadnienia z zakresu inżynierii genetycznej (transformacje Agrobacteriun rhizogenes), 
mikrorozmnażanie roślin leczniczych, technologia sztucznych nasion, bioreaktory i ich wykorzystanie w 
przemyśle farmaceutycznym. 

13. Bakteriologia stosowana Bakterie, a środowisko. Bakterie, a organizmy. Bioindykacja i bioremediacja. Metody mikrobiologiczne w 
ochronie środowiska i zdrowia publicznego. Zastosowanie bakterii w biotechnologii i w przemyśle. 

14. Postępy w biologii 
eksperymentalnej i mikrobiologii  

Znajomość i wykorzystanie światowej literatury naukowej do opracowania i przedstawienia tematów 
dotyczących bieżących badań i osiągnięć naukowych; zasady pisania i edycji pracy naukowej oraz 
przygotowywania prezentacji; zasady przeglądania baz czasopism i baz danych; zna zgodne z prawem 
sposoby wykorzystania wyszukanych informacji;  znaczenie i zasady dyskusji tematycznej, 
uwarunkowania umożliwiające uprawianie nauk biologicznych; wybór najlepszego sposobu omówienia i 
prezentacji tematów; znaczenie poprawnego przedstawienia wyników badań oraz pisania prac 
naukowych i przygotowywania prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami. 
Każdorazowo wskazywane przez prowadzącego tematy do opracowania i zaprezentowania. Szczegółowe 
treści merytoryczne przynależą do tematyki badawczej realizowanej w ramach proponowanych 
tematów. 

15. 
Techniki badawcze w zakresie 
mikrobiologii/ biologii 
eksperymentalnej 

Szczegółowe treści merytoryczne przynależą do tematyki badawczej związanej ze wstępnymi 
przygotowaniami pracy magisterskiej. Wykorzystanie literatury naukowej dla prowadzenia własnych 
badań z zastosowaniem metod właściwych przedmiotowi analiz. Prowadzenie wstępnych badań 
związanych z tematem własnej pracy magisterskiej z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa pracy. 
Wybór najlepszych metod oraz ich zastosowanie w badaniach (przy pomocy opiekuna pracowni). 
Zbieranie i opracowanie danych. Wyciąganie wniosków dotyczących badań. Znaczenie poprawnego 
przedstawienia wyników badań oraz pisania prac naukowych i przygotowywania prezentacji zgodnie z 
obowiązującymi zasadami. 

16. Auksologia Przedmiot badań auksologicznych. Wzrastanie i rozwój. Norma w auksologii. Choroby cywilizacyjne oraz 
czynniki ryzyka ich występowania. Socjoekonomiczne i psychologiczne determinanty zdrowia i choroby. 

17. Biostatystyka 

Schemat testowania hipotez i algorytm doboru testów statystycznych. Testy nieparametryczne. Testy 
parametryczne. Analiza regresji. Analiza wariancji. Wieloczynnikowe metody analizy statystycznej. 
Praktyczne zastosowanie treści wykładów w zadaniach z wykorzystaniem pakietu statystycznego 
Statistica. 

18. Genetyka behawioralna 
człowieka 

Przypomnienie podstaw dziedziczenia. Geny różniące człowieka od szympansa. Kontrargumenty przeciw 
dominującemu w naukach społecznych standardowemu modelowi warunkowania ludzkich zachowań. 
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Podstawy dziedziczenia ilościowego. Interakcja i typy korelacji genotyp-środowisko. Współczynnik 
odziedziczalności. Klasyczne (np. metoda bliźniąt) i molekularne metody badania odziedziczalności. 
Epigenetyczne uwarunkowania różnic między bliźniętami monozygotycznymi. Wpływ genów na 
prawidłowe kształtowanie się płci osobnika i wybranych atypowości seksualnych, a w tym biologiczne 
podłoże homoseksualizmu. Współczynniki odziedziczalności dla zaburzeń psychicznych, zdolności 
poznawczych i cech osobowości u człowieka. 

19. Techniki badań materiałów 
szkieletowych - wykopaliska 

Sposób dokumentacji, opisu materiału kostnego i jego przechowywania. Zasady postępowania i 
zachowania się podczas wykopalisk lub wykonania zadań w miejscu przechowywania i analizy szczątków 
kostnych.  

20. Biologia konserwatorska – kurs 
terenowy 

Zarządzenie różnorodnością gatunkową oraz sposoby ochrony roślinności i gatunków w zależności od ich 
wymagań siedliskowych oraz źródła i rodzaju zagrożenia. Podstawy zróżnicowania i ochrony siedlisk 
przyrodniczych z odniesieniem do gospodarki człowieka oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów 
przyrodniczych. Historyczne, geograficzne i antropogeniczne warunki występowania gatunków roślin, 
siedlisk przyrodniczych wraz z przedstawieniem sposobów monitoringu oraz metod oceny zagrożenia i 
stosowanych zabiegów konserwatorskich. Ostoje przyrody na obszarach rolnych; Ocena skutków 
rozprzestrzeniania się obcych gatunków roślin i zwierząt oraz podejmowanie działań zaradczych w tym 
zakresie. Diagnozowanie problemów biologii konserwatorskiej w skali lokalnej oraz propozycje ich 
rozwiązywania– studium przypadku. Sposoby minimalizacji szkód w środowisku w zależności od rodzaju 
inwestycji. Obliczanie wskaźników różnorodności biologicznej. Monitoring siedlisk i gatunków 
chronionych – wskaźniki monitoringu, prowadzenie i analiza wyników. Opracowanie i przedstawienie 
założeń dla programów/projektów mających na celu włączenie lokalnej społeczności w ochronę lokalnej 
fauny i flory. 

21. Rozród i rozwój kręgowców 

Różnicowanie się i budowa gonady żeńskiej i męskiej u różnych grup kręgowców. Proces 
spermatogenezy i oogenezy. Powiązanie budowy komórki jajowej z rozwojem zarodka. Podstawowe 
mechanizmy determinacji płci. Zachowania godowe u różnych grup kręgowców. Mechanizmy 
zapłodnienia: zewnętrzne, wewnętrzne, przechowywanie nasienia, wieloojcostwo. Nietypowe 
mechanizmy reprodukcji: gynogeneza, partenogeneza, hybrydogeneza. Powiązanie opieki rodzicielskiej 
ze stopniem rozwoju i liczebnością potomstwa. 

22. Siedliska przyrodnicze Europy 

Podstawowe opracowania dotyczące zróżnicowania siedlisk przyrodniczych Europy (Interpretation 
Manual of European Union Habitats, Podręczniki ochrony siedlisk Natura 2000, podręczniki monitoringu 
siedlisk) i umiejętność interpretowania zawartych w nich treści. Zróżnicowanie geograficzne i 
rozmieszczenie siedlisk na kontynencie europejskim. Omówienie głównych grup siedlisk przyrodniczych 
z podziałem na siedliska morskie, przybrzeżne, wód słodkich i płynących, wrzosowiska i zbiorowiska 
krzewinkowe, łąki i murawy, zarośla i lasy obszaru śródziemnomorskiego, zbiorowiska leśne, torfowiska 
i źródliska oraz siedliska naskalne. Przedstawienie typowych gatunków roślin oraz identyfikatorów 
fitosocjologicznych dla wybranych typów siedlisk. 

23. Metody statystyczne w biologii 

Istota i rola statystyki, etapy badania statystycznego. Zjawiska i procesy masowe jako obiekty badań 
statystycznych. Masowość zdarzeń a prawo wielkich liczb, prawidłowości statystyczne i ich prawa. 
Terminologia statystyczna. Zbiorowość statystyczna a jednostka statystyczna. Cechy statystyczne i typy 
skal pomiaru. Statystyka opisowa i statystyka matematyczna. Testy parametryczne i nieparametryczne, 
jedno- i dwustronne. Korelacja i analiza regresji. Wielowymiarowe techniki eksploracyjne. 
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24. Epidemiologia w biologii i 
medycynie  

Podstawowe zagadnienia w epidemiologii. Podstawy patogenezy transmisji chorób infekcyjnych. Metody 
wykorzystywane w dochodzeniu epidemiologicznym i wykonywanych raportach epidemiologicznych. . 
Najczęstsze czynniki epidemiologiczne. Bioterroryzm - patogeny o znaczeniu epidemiologicznym 
wykorzystywane w produkcji broni biologicznej. 

25. Molekularne podstawy ekspresji 
genów 

Pojęcie ekspresji genów oraz założenia centralnego dogmatu biologii molekularnej. Struktura genu. 
Etapy ekspresji genów (transkrypcja, dojrzewanie transkryptów, translacja, modyfikacje post-
translacyjne białek). Koncepcja regulacji ekspresji genów.  
Operony jako systemy regulacji ekspresji genów u prokariota. Molekularne podstawy regulacji ekspresji 
genów eukariotycznych z uwzględnieniem procesu remodelowania chromatyny oraz modyfikacji DNA, 
regulacji stabilność oraz degradacji RNA, roli regulatorowego RNA oraz obróbki post-translacyjnej 
białek. Przegląd metod wykorzystywanych w badaniu ekspresji genów. 

26. 
Wybrane aspekty molekularnej 
organizacji komórki 
prokariotycznej i eukariotycznej  

Budowa i organizacja genomu prokariotycznego i eukariotycznego. Organizacja jądra komórkowego. 
Cykl komórkowy. Kompartymenty komórkowe. Molekularne aspekty procesów replikacji, transkrypcji i 
translacji.  Wybrane modyfikacje potranslacyjne. Mechanizmy naprawy DNA. Cytoszkielet. Dynamika 
transportu białek w komórce. Apoptoza. Techniki bioobrazowania komórek. 

27. Parazytozy i diagnostyka 
parazytologiczna   

Zagadnienia związane z chorobami pasożytniczymi. Wybrane choroby pasożytnicze związane z 
poszczególnymi układami, tkankami oraz narządami zmysłów. Sposoby transmisji i stadia inwazyjne 
pasożytów. Parazytozy typu vector-borne. Przegląd metod diagnostycznych stosowanych w 
parazytologii. 

28. Ochrona własności 
przemysłowej. Prawo patentowe 

Zagadnienia ogólne – pojęcie i wewnętrzna systematyka własności intelektualnej Zagadnienia 
szczegółowe: prawo autorskie - przedmiot prawa autorskiego – utwory (w tym naukowe), przedmioty 
praw pokrewnych w ogólności oraz ochrona baz danych siu generis; prawo własności przemysłowej – 
projekty wynalazcze (wynalazek, wzór użytkowy, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych 
projekty racjonalizatorskie); podmioty uprawnione do przedmiotów własności przemysłowej oraz treść 
praw do przedmiotów własności przemysłowej; znaki towarowe oraz oznaczenia geograficzne – 
odrębności w odniesieniu do projektów wynalazczych. 

29. Podstawy przedsiębiorczości  

Poznanie form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej; poznanie prawnej 
regulacji zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej; zrozumienie roli umów w obrocie 
gospodarczym (umowy nazwane i nienazwane); poznanie przejawów przestępczości menedżerskiej; 
poznanie form nieuczciwej konkurencji. 

30. Ekologia ewolucyjna 

Podstawowe zasady teorii ewolucji, mechanizm działania selekcji naturalnej, dryf genetyczny i jego 
ewolucyjne konsekwencje; dostosowanie i adaptacja; pochodzenie i utrzymywanie genetycznej 
zmienności w populacjach; metapopulacje; teoria doboru grupowego, dobór krewniaczy, optymalizacja i 
strategia ewolucyjnie stabilna. 

31. Techniki inżynierii genetycznej  

Podstawowe techniki stosowane w inżynierii genetycznej. Metody izolacji DNA, technologie 
sekwencjonowania DNA, mutageneza, klonowania genów, ekspresja genów, fizyczne i chemiczne metody 
dostarczania modyfikacji genetycznych do komórki gospodarza i ich weryfikacji. Typy wektorów 
genetycznych, markerów selekcyjnych i enzymów. Obszary zastosowania inżynierii genetycznej. 
Organizmy modyfikowane genetycznie (GMO) i terapia genowa oraz wiążące się z nimi 
niebezpieczeństwa i dylematy etyczne. 
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32. Biologia mózgu 

Techniki badania ludzkiego mózgu strukturalne i funkcjonalne (EEG, MEG, CAT, SPECT, PET, MRI i in.). 
Wykształcanie i rozwój wybranych struktur mózgowych w czasie (ontogeneza i filogeneza). Obraz ciała 
w umyśle (postrzeganie ilości i jakości, odczuwanie i doświadczenie, mapowanie, naturalne sieci 
neuronowe). Rola mózgu w procesach uczenia. Inteligencja czy inteligencje? (złożone czynności 
psychiczne: mowa, humor, matematyka, talent, kreatywność). Plastyczność mózgu. Sen, utrata 
przytomności, śpiączka. Architektura i teorie uwagi i pamięci. Czucie i zmysły a rzeczywistość. Zdolności 
odbiegające od "normy" (geniusze, cudowne dzieci, sawanci, niedobory umysłowe). Uszkodzenia mózgu 
(porażenia, urazy głowy, rany wojenne, sporty kontaktowe, ból głowy i migrena, wylewy, nowotwory, 
śpiączka). Halucynacje, schizofrenia, padaczki, substancje psychoaktywne, hipnoza. Starzenie i śmierć 
mózgu. Najnowsze techniki neuroobrazowania (fMRI, TMS i rTMS), przyszłość badań (sztuczne sieci 
neuronowe, sztuczna inteligencja połączenie MEG i fMRI, iMózg). 

33. Antropologia biospołeczna 

Stratyfikacja społeczna i jej wyznaczniki w różnych rejonach świata. Społeczno-ekonomiczne 
zróżnicowanie cech biologicznych człowieka. Znaczenie i mechanizmy zmian sekularnych wybranych 
cech biologicznych człowieka. Zjawisko ‘double burden of malnutrition’. Biologiczne konsekwencje 
wybiórczego kojarzenia partnerów. 

34. Rozmnażanie i rozwój 
bezkręgowców  

Zwierzęta bezkręgowe jako najbardziej zróżnicowana grupa zwierząt pod względem morfologii, typów 
rozmnażania i rozwoju. 

35. Globalne zmiany klimatyczne 

Nowoczesne metody badania klimatu panującego obecnie i w przeszłości, zmiany klimatu - dowody. 
Efekt cieplarniany i gazy cieplarniane. Aktywność słońca i wulkanów jako czynników modyfikujących 
efekt szklarniowy. Wpływ efektu cieplarnianego na populacje roślin i zwierząt oraz gospodarkę, 
modelowanie i przewidywanie zmian klimatycznych w przyszłości, możliwości i perspektywy 
ograniczaniu dalszego globalnego wzrost temperatury i skutków tego zjawiska. 

36. Metody transformacji 
genetycznej 

Etapy pracy nad transgenizacją roślin i zwierząt; metody transformacji wektorowej i bezwektorowej 
roślin; typy i zasady konstruowania wektorów wykorzystywanych w transformacjach genetycznych 
roślin; metody selekcji linii homozygotycznych transformantów Arabidopsis thaliana; programy 
bioinformatyczne i biologiczne bazy danych jako narzędzia do projektowania doświadczeń dotyczących 
transformacji genetycznej roślin; Metody otrzymywania transgenicznych zwierząt; transgenizacja 
zwierząt gospodarczych; transgeniczne rośliny i zwierzęta jako bioreaktory; Normy i regulacje prawne 
dotyczące wykorzystania transgenicznych organizmów. 

37. Patogeneza i diagnostyka 
zakażeń wirusowych 

Definicja wirusów. Nomenklatura i charakterystyka najważniejszych patogenów człowieka. 
Patomechanizmy zakażeń wirusowych (drogi zakażenia i rozprzestrzeniania się wirusów w organizmie 
gospodarza, namnażanie w komórkach i zmiany patologiczne prowadzące do rozwoju choroby). Typy 
zakażeń wirusowych (ostre, subkliniczne, przewlekłe, przetrwałe, latentne, „powolne”). Wirusowe 
zakażenia układu oddechowego, pokarmowego i nerwowego. Infekcje wirusowe skóry. Wirusy 
przenoszone drogą płciową. Wirusowe zakażenia wewnątrzmaciczne i okołoporodowe. Mechanizmy 
onkogenezy wirusowej. Podstawowe mechanizmy odporności przeciwwirusowej. Współczesne terapie i 
szczepionki przeciwwirusowe. Metody hodowli, wykrywania i identyfikacji wirusów eukariotycznych. 

38. Przygotowanie pracy dyplomowej 
(magisterskiej) 

Szczegółowe treści merytoryczne przynależą do tematyki badawczej związanej z przygotowywaną pracą 
magisterską. 
Wykorzystanie z literatury naukowej (z użyciem narzędzi informatycznych) dla prowadzenia własnych 
badań z zastosowaniem metod właściwych przedmiotowi analiz. Zasady BHP. Samodzielne badania 
związane z tematem własnej pracy magisterskiej. Stosowanie najlepszych metod dla osiągnięcia 
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pożądanych rezultatów badań. Zbieranie i opracowanie danych. Najlepsze sposoby ich prezentacji. 
Wnioskowanie dotyczące badań. Dyskusja uzyskanych wyników z rezultatami prac o podobnej 
tematyce. Przygotowanie doniesienia naukowego. Znaczenie korzystania z najnowszej literatury 
naukowej. Konieczność korzystania z dotychczasowych osiągnięć nauki w celu kontynuacji badań. 
Samodzielni planowanie własnej kariery zawodowej. Znaczenie poprawnego przedstawienia wyników 
badań oraz pisania prac naukowych i przygotowywania prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami . 
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 Załącznik nr 15 
                                                      
Nazwa kierunku studiów: Biologia człowieka 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 15 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Anatomia człowieka I 

Podstawowe pojęcia, nomenklatura anatomiczna. Osie i płaszczyzny ciała ludzkiego. Okolice ludzkiego 
ciała. Przegląd układów narządów. Układ bierny ruchu: ogólna budowa kości, rodzaje i występowanie 
kości; rodzaje połączeń kości; kryteria podziałów stawów; opis szkieletu wraz z połączeniami. Błony 
surowicze ciała i krezki. Segregacja i topografia organów oraz narządów. Układ oddechowy: organizacja 
układu oddechowego; drogi oddechowe górne i dolne – budowa i działanie poszczególnych narządów; 
topografia drzewa oskrzelowego; narząd oddechowy – płuca; opłucna i przepona; mechanika oddychania; 
budowa krtani; aparat i mechanika mowy; krezka płuc; unaczynienie i unerwienie układu oddechowego. 
Układ naczyniowy: budowa naczyń krwionośnych i limfatycznych; obieg krwi, przebieg naczyń tętniczych 
i żylnych; rodzaje sieci naczyń włosowatych; położenie, budowa i mechanika serca; ściany, jamy i szkielet 
serca; worek osierdziowy; unaczynienie i unerwienie serca; układ pobudzający i cykl pracy serca; układ 
limfatyczny - przebieg głównych naczyń, położenie i budowa węzłów chłonnych; budowa i funkcje 
krążeniowe grasicy i śledziony; struktury paralimfatyczne. Układ pokarmowy: topografia i budowa 
poszczególnych narządów przewodu pokarmowego; budowa ścian przewodu pokarmowego; wielkie 
gruczoły trawienne – położenie, budowa i funkcje; GALT; otrzewna i jej zachyłki, krezka, sieć większa i 
mniejsza; jama otrzewnej; powstawanie soków trawiennych; unaczynienie i unerwienie. Układ rozrodczy: 
układ rozrodczy a układ płciowy; rozwój i funkcjonowanie układu rozrodczego (anatomiczne aspekty 
spermatogenezy i oogenezy); miednica mniejsza, narządy płciowe wewnętrzne i zewnętrzne męskie i 
żeńskie, krocze; otrzewna miednicy; mechanizm więzadłowy i unaczynienie układu rozrodczego. 

2.  Chemia dla biologów 

Podstawowe pojęcia i prawa w chemii. Masa molowa i cząsteczkowa, Podstawowe prawa chemii. Typy 
reakcji chemicznych. Stechiometria. Budowa atomu. Podstawy mechaniki kwantowej: funkcja falowa, 
poziomy energetyczne atomów, liczby kwantowe. Zasady określania konfiguracji elektronowej w atomie 
danego pierwiastka (energia orbitali, Zakaz Pauliego, Reguła Hunda). Układ okresowy pierwiastków. 
Zmiany właściwości pierwiastków chemicznych w grupach i okresach. Konfiguracja elektronowa 
pierwiastków, a ich właściwości fizyczne i chemiczne. Wiązania chemiczne. Odziaływania 
międzycząsteczkowe. Wodne roztwory elektrolitów. Statyka i kinetyka chemiczna. Reakcje utleniania i 
redukcji. Związki kompleksowe. Nazewnictwo, pojęcia liganda, liczby koordynacyjnej. Budowa związków 
węgla. Nazewnictwo, izomeria, metody ustalania struktury, wybrane reakcje chemiczne podstawowych 
klas związków chemicznych z jedną grupą funkcyjną, wybrane biocząsteczki. Zagadnienia z klasycznej 
chemii analitycznej. Wybrane zagadnienia analizy jakościowej Alkacymetria, kompleksometria, 
redoksymetria. Nowoczesne metody analizy chemicznej: spektroskopowe (IR, UV-Vis, NMR, EPR) –
podstawy teoretyczne i zakresy ich zastosowań. Przepisy BHP. Rodzaje sprzętu laboratoryjnego. Roztwory 
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i ich stężenia. Stałe równowagi. Reakcje utlenia i redukcji. Reakcje charakterystyczne i analiza kationów: 
Ag+, Cu2+, Mn2+, Fe3+, Ba2+, Ca2+, Mg2+, K+, NH4+. Reakcje charakterystyczne i analiza anionów: Cl-, Br-

, I-, CO32-, C2O42-, PO43-. Analiza soli. Sporządzanie roztworów mianowanych. Alkacymetryczne oznaczanie 
kwasu solnego. 

3.  Ekologia człowieka 

Podstawowe pojęcia z zakresu ekologii człowieka. Interakcje osobnik-środowisko, homeostaza oraz 
zmiany przystosowawcze; prawo minimum Liebiega i tolerancji Shelforda. Autekologia człowieka: 
oddziaływanie na jednostkę czynników geofizycznych; reguły ekologiczne m.in. reguła Bergmana, Allena, 
Glogera; ekologia żywienia; rytmy i antyrytmy biologiczne; szkodliwy wpływ środowiska zmienionego 
przez ludzi na zdrowie człowieka – zanieczyszczenie chemiczne (np. metale ciężkie) i fizyczne (np. pole 
elektromagnetyczne). Zmienność geograficzna populacji – współczesne spojrzenie na pojęcie rasy. 
Synekologia człowieka: kultura i jej znaczenie w dostosowaniu się do środowiska; ekologia behawioralna 
człowieka; przystosowanie populacji ludzkich do różnych środowisk i warunków bytowania oraz różnych 
sposobów zdobywania pożywienia. 

4.  Fizyka z elementami biofizyki 

Podstawy rachunku wektorowego, zasady zachowania w przyrodzie. Opracowanie wyników, 
niepewności pomiarowe. Zjawiska transportu: równanie dyfuzji, osmoza, zjawiska elektryczne na błonie 
półprzepuszczalnej, elektroforeza. Wzrok i słuch – fizyczne podstawy. Współczesne eksperymentalne 
metody fizyczne w naukach biologicznych i medycznych: mikroskopia (optyczny, elektronowy, 
mikroskopy z sondą punktową), tomografia komputerowa, ultrasonografia. 

5.  Matematyka dla biologów 

Całka oznaczona jako pole pod wykresem funkcji; (rozkłady) gęstości probabilistyczne, tj. funkcje 
nieujemne, których pole pod wykresem wynosi jeden; gęstości wykładnicze i normalne; dyskretne 
rozkłady probabilistyczne, tj. ciągi nieujemnych liczb sumujących się do jedności; rozkłady dwumianowe 
i Poissona. Przestrzeń probabilistyczna; zmienne losowe, ich wartości oczekiwane i wariancje; mocne 
prawo wielkich liczb (SLLN = strong law of large numbers) i centralne twierdzenie graniczne (CLT= central 
limit theorem). Przedziały ufności (confidence intervals) dla nieznanych parametrów: p 
(prawdopodobieństwo sukcesu w próbach Bernoulliego; m (wartość oczekiwana); s (standardowe 
odchylenie); różnic wartości oczekiwanych m_1-m_2, itp. Testowanie hipotez statystycznych dla 
parametrów p, m, s itp. 

6.  Podstawy biologii komórki 
zwierzęcej 

Struktura jądra komórkowego (budowa otoczki jądrowej, kompleksy porowe, laminy jądrowe, organizacja 
chromatyny, budowa i funkcja jąderka, rybonukleoproteiny pozająderkowe), struktury cytoplazmatyczne 
(organella błonowe, cytoszkielet); podziały komórkowe. 

7.  Podstawy komunikacji formalnej 
Służbowa komunikacja interpersonalna. Różnice między komunikacją formalną i nieformalną. Język 
urzędowy dokumentów – cechy charakterystyczne stylu urzędowego. Analiza i tworzenie dokumentów 
formalnych. Podstawy obiegu dokumentów. Urzędowa korespondencja mailowa. 

8.  Radzenie sobie ze stresem 

Co to jest stres? Model radzenia sobie ze stresem wykorzystujący rolę emocji pozytywnych oraz rolę 
oceny poznawczej sytuacji stresowej; Przyczyny stresu; Osobowość podatna na stres; Radzenie sobie z 
indywidualnymi cechami podatności na stres; Wskazówki praktyczne wynikające z wiedzy o stresie – 
poznawcze radzenie sobie ze stresem; Moje zasoby w radzeniu sobie ze stresem; Warsztat: Techniki 
relaksacyjno-wyobrażeniowe (zasady ćwiczeń, omówienie trudności w ćwiczeniach, wykonaniu prostych 
ćwiczeń relaksacyjnych – rozluźnienie mięśni, trening autogenny J. Shultza, wizualizowanie sytuacji 
trudnych i programowanie efektywnych sposobów radzenia sobie z nimi). 

9.  Archeologia  
(również w wersji rozszerzonej) 

Zagadnienie uwarunkowań klimatycznych i ich znaczenia dla rozwoju najwcześniejszych społeczeństw. 
Teorie dotyczące zasiedlenia przez człowieka poszczególnych obszarów Świata. Zagadnienie przebiegu 
tego procesu oraz chronologii. Najwcześniejsze przemysły lityczne; Chronologia i podstawowe surowce, 
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metody oraz techniki obróbki. Zagadnienie zasiedlenia Nowego Świata; drogi migracji oraz chronologia. 
Strategie przetrwania oraz teorie dotyczące ekspansji i rozwoju społeczeństw zbieracko-łowieckich. 
Sztuka paleolitu, zagadnienie jej definicji i interpretacji. Wczesne społeczności rolnicze, ich 
charakterystyka z zagadnieniem chronologii. Neolit europejski. Kultury epoki brązu. Ich geneza i rozwój. 
Europa epoki żelaza. Cywilizacje basenu Morza Śródziemnego (Grecja, Rzym) i znaczenie ich oddziaływań 
na „barbarzyńską” Europę. Początek średniowiecza. 
Czas i przestrzeń oraz zmiany klimatyczne i przyrodnicze u schyłku pliocenu, w plejstocenie i na początku 
holocenu. Rodowód człowieka i początki jego kultury (historia badań). a. teoria ewolucji. b. pochodzenie 
i ewolucja rodzaju Homo. Zagadnienie chronologii i metody datowania. Fauna i flora plejstocenu. 
Strategie przetrwania w paleolicie dolnym: podstawowe zagadnienia związanymi ze zdobywaniem 
pożywienia i wykorzystaniem ognia. Środkowy i górny paleolit. a. strategie przetrwania, b. sztuka. 
Ekspansja grup ludzkich na obszar Nowego Świata. Przełom plejstocenu i holocenu. Zagadnienie 
przystosowania się społeczeństw do postglacjalnej rzeczywistości. Neolit; początki cywilizacji w Egipcie i 
na Bliskim Wschodzie. 

10. Anatomia człowieka II 

Układ nerwowy: tkanka nerwowa i przewodzenie impulsów; podział układu na ośrodkowy i obwodowy, 
somatyczny i autonomiczny; układ nerwowy ośrodkowy: opony mózgowo-rdzeniowe, krążenie płynu 
mózgowo-rdzeniowego, podział, budowa i funkcje mózgowia, rdzeń kręgowy; układ nerwowy obwodowy: 
nerw rdzeniowy, drogi nerwowe obwodowe: czuciowe i ruchowe, unerwienie segmentalne, sploty 
nerwowe, nerwy czaszkowe; odruch jako podstawowa czynność układu nerwowego; różnice w budowie i 
funkcji pomiędzy układem somatycznym a autonomicznym, część współczulna i przywspółczulna układu 
autonomicznego. Narządy zmysłów: budowa i funkcja narządów: wzroku, słuchu i równowagi, węchu i 
smaku; czucie powierzchniowe i głębokie. Układ dokrewny: charakterystyka układu, położenie, budowa i 
działanie gruczołów wewnątrzwydzielniczych, rodzaje hormonów, układ sprzężeń zwrotnych. Układ 
moczowy: budowa i czynność nerek, moczowód, pęcherz moczowy, cewka moczowa męska i żeńska, 
mechanizm wydalania moczu. Układ czynny ruchu: rodzaje tkanki mięśniowej, unerwienie, funkcje, 
skurcz mięśni szkieletowych; budowa mięśnia; rodzaje mięśni; narządy dodatkowe mięśni; układ 
powięziowy; opis poszczególnych grup mięśniowych wraz z przykładami z uwzględnieniem topografii oraz 
podziału czynnościowego. Skóra i jej wytwory: budowa i funkcje, gruczoły skórne (potowe, łojowe, 
mleczne), włosy, paznokcie. 

11. Antropologia biologiczna 

Antropologia jako nauka biologiczna. Stanowisko systematyczne człowieka. Charakterystyka 
przedstawicieli rzędu Naczelnych. Cechy wyjątkowe istoty ludzkiej na tle innych przedstawicieli rzędu 
Naczelnych ze szczególnym uwzględnieniem pionowej postawy ciała oraz dwunożnej lokomocji. Przebieg 
rozwoju osobniczego oraz genetyczne i środowiskowe uwarunkowania właściwości biologicznych 
człowieka. Pojęcie i mechanizmy zmian sekularnych. Przegląd teorii starzenia organizmu człowieka. 
Ogólna charakterystyka głównych etapów oraz form w rozwoju filogenetycznym człowieka. Podstawowe 
instrumentarium antropometryczne oraz techniki pomiarów ciała i szkieletu człowieka. Pojęcie normy 
rozwojowej oraz wykorzystanie metod służących do oceny wieku biologicznego. Metody i techniki pracy 
z materiałem kostnym. 

12. Mikrobiologia 

Metody klasyfikacji mikroorganizmów, bioróżnorodność w świecie mikroorganizmów, stałość i zmienność 
informacji genetycznej u bakterii. Grupy organizmów prokariotycznych – charakterystyka morfologiczna, 
różnorodność w świecie mikroorganizmów (Archea, sinice, Bacteria w tym bakterie wewnątrzkomórkowe, 
promieniowce, bakterie śluzowe). Mikroflora człowieka. Wzajemne stosunki między drobnoustrojami: 
oddziaływania bezpośrednie i oddziaływania pośrednie, Quorum sensing oraz biofilm. Mikrobiomy 
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bakteryjne. Wzajemne oddziaływania: bakteria a organizm wyższy (bakterie chorobotwórcze, współżycie 
bakterii z kręgowcami, bakterie probiotyczne, metody leczenia infekcji: antybiotyki, bakteriocyny, 
bakteriofagi). Techniki izolacji i detekcji bakterii ze środowiska i materiału biologicznego. Wymagania i 
warunki wzrostu bakterii w warunkach in vitro. Ochrona zdrowia przed patogenami. 

13. Wczesne etapy ontogenezy 
człowieka 

Układ rozrodczy męski i żeński. Spermatogeneza i oogeneza. Zapłodnienie. Zapłodnienie in vitro. 
Różnicowanie listków zarodkowych. Budowa i funkcja łożyska. Charakterystyka zarodka i płodu. Ciąża 
mnoga. Czynniki wpływające na wewnątrzmaciczny wzrost zarodka i płodu. Genetyczna determinacja 
płci. Zaburzenia determinacji i różnicowania płci. Konflikt matczyno-płodowy. Podłoże wad wrodzonych. 
Czynniki teratogenne. Prawa teratogenezy. Diagnostyka prenatalna. Terapia płodu. Poradnictwo 
genetyczne. Dziecko z zespołem wad wrodzonych. 

14. Parazytozy człowieka 
(również w wersji rozszerzonej) 

Podstawowe pojęcia parazytologiczne. Protozoa. Digenea. Cestoda. Nematoda. Hirudinea. Arthropoda. 
Historia parazytologii i badań parazytologicznych. Parazytologia a antropologia. 

15. Czynniki rozwoju człowieka i 
ochrony zdrowia 

Etapowość rozwoju osobniczego człowieka. Dymorfizm płciowy. Okres noworodkowy i niemowlęcy. 
Karmienie naturalne i sztuczne. Noworodek przedwcześnie urodzony. Zjawisko catch-up growth. Choroby 
wieku dziecięcego. Okres wczesnego dzieciństwa. Fizjologia procesu wzrastania. Niskorosłość. Wzrost 
nadmierny. Neuroendokrynne uwarunkowania dojrzewania płciowego. Teorie pokwitania. Pokwitanie 
przedwczesne i opóźnione. Okres dojrzałości. Menopauza i andropauza – uwarunkowania hormonalne i 
społeczno-ekonomiczne. Procesy inwolucyjne. Okres starości. Długowieczność. Endo- i egzogenne 
czynniki rozwoju człowieka. Ekosensytywność. Metody oceny rozwoju fizycznego. Zdrowie i jego mierniki. 
Choroby cywilizacyjne. Determinanty zdrowia i chorób. Promocja zdrowia. Profilaktyka zdrowotna. 

16. Genetyka 

Podstawy genetyki klasycznej i molekularnej; mechanizmy dziedziczenia, zmienność dziedziczna i 
ujawnianie się cech genotypowych; współdziałanie genotypu i środowiska na przykładach roślin i zwierząt 
(w tym człowieka); pojęcia z zakresu inżynierii genetycznej i komórkowej (klonowanie) oraz GMO; 
jedność i zmienność świata ożywionego; podstawy genetyki człowieka: choroby genetyczne, ich 
dziedziczenie, diagnostyka i leczenie ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów. 

17. Język angielski 

Podstawowa biologiczna terminologię fachową  (rozumienie stosunkowo długiej wypowiedzi i wykładów, 
śledzenie złożonego wywodu, jeśli dotyczy tematu, który nie jest obcy). Definicje z kontekstu znaczenia 
nieznanych zwrotów, jeśli tematyka tekstu jest znana. Dłuższy biologiczny tekst oryginalny. 
Formułowanie jasnych wypowiedzi,  przedstawianie własnych poglądów. Opracowanie dłuższej 
prezentacji na tematy związane z tematyką biologiczną, przygotowanie artykułu, opisu procesów i 
wydarzeń oraz sprawozdania.                         
Każdorazowo zalecane przez lektora tematy dotyczące wiedzy ogólnej i specjalistycznej pozwalające  na 
ocenę postępów w kształceniu językowym. Język angielski ogólny na poziomie B2. 

18. Osteometria i kranioskopia 
Punkty pomiarowe. Podstawowe pomiary i wskaźniki dotyczących poszczególnych elementów szkieletu 
ludzkiego (w tym szczególnie czaszki). Podstawowe techniki pomiarowe. Charakterystyka i ocena stopnia 
wykształcenia wybranych cech niemetrycznych czaszki w tym także cech epigenetycznych. 

19. Podstawy immunologii 

Budowa układu immunologicznego. Przeciwciała, receptory TCR oraz antygeny. Antygeny zgodności 
tkankowej oraz restrykcja MHC. Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej typu humoralnego. 
Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej typu komórkowego. Wzajemna kooperacja swoistych i 
nieswoistych mechanizmów obronnych. Odporność czynna i bierna. Szczepionki. Przykładowe zaburzenia 
funkcjonowania układu immunologicznego: alergie, konflikt serologiczny. Poznanie prostych metod 
stosowanych do oceny funkcjonowania układu odpornościowego: ocena właściwości fagocytarnych 
wybranych komórek żernych, ocena aktywności układu dopełniacza. 
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20. Podstawy statystyki w naukach o 
człowieku I  

Pojęcie populacji statystycznej oraz próby reprezentatywnej. Rodzaje cech i skal pomiarowych, proporcje, 
stosunki liczbowe, odsetki. Miary tendencji centralnej, miary dyspersji, standaryzacja pomiarów i 
przekształcenia w obrębie skal. Cechy rozkładu normalnego i metody jego oceny. Algorytm doboru testów 
statystycznych. Miary korelacji, podstawowe testy nieparametryczne i parametryczne. Praktyczne 
zastosowanie treści wykładów w zadaniach.    

21. Wykorzystanie języka 
angielskiego w biologii człowieka 

Biegłość językowa w posługiwaniu się angielską, fachową terminologią z zakresu biologii człowieka. 
Każdorazowo zalecane przez prowadzącego tematy dotyczące specjalistycznej wiedzy zakresu biologii 
człowieka pozwalające na ocenę postępów w kształceniu językowym. 

22. Antropometria i antroposkopia 

Standardowa pozycja anatomiczna. Linie, płaszczyzny, osie ciała. Podstawowe punkty antropometryczne 
na ciele człowieka. Instrumentarium antropometryczne i technika wykonywania pomiarów. Błędy 
pomiarowe oraz ich pochodzenie. Pomiary antropometryczne wysokości i długości ciała, szerokości ciała, 
obwodów ciała i grubości fałdów skórno-tłuszczowych. Pomiary głowy i elementów twarzy. Ocena stanu 
odżywienia. Metody oceny składu ciała ze szczególnym uwzględnieniem metody antropometrycznej i 
impedancji bioelektrycznej. Norma biologiczna – siatki centylowe i z-score w interpretacji pomiarów i 
wskaźników somatycznych. Dymorfizm płciowy w zakresie budowy ciała. Konstytucja i somatotyp – 
typologie budowy ciała wg Kretschmera, Wankego i Sheldona. Ocena postawy ciała. Metody oceny 
opisowej człowieka – somato- i cefaloskopia. Konstrukcja ankiety badawczej w badaniach 
antropometrycznych. Projekt badawczy z wykorzystaniem antropometrii – opis metod badawczych i 
interpretacja wyników. 

23. Choroby infekcyjne człowieka Diagnostyka kliniczna, czynniki zjadliwości bakterii, systematyka i przegląd najważniejszych patogenów 
bakteryjnych człowieka, antybiotyki i mechanizmy oporności bakterii na antybiotyk. 

24. Etologia człowieka 

Określenie przedmiotu zainteresowań etologii człowieka. Na podstawie badań międzykulturowych i 
międzygatunkowych, poznanie kulturowych i ewolucyjnych mechanizmów zachowań: Taktyki 
pozyskiwania partnera (formy zalotów); Biologiczne mechanizmy unikania kazirodztwa; Hormonalne 
adaptacje do monogamii; Hormonalne adaptacje do rodzicielstwa; Inwestycje rodzicielskie w świetle 
hipotezy Triversa-Willarda; Altruizm odwzajemniony; Dobór krewniaczy; Badania bliźniąt w etologii 
człowieka; Zachowania agresywne u człowieka; Biologiczne uwarunkowania emocji wstrętu; Komunikacja 
niewerbalna; Ewolucja języka. 

25. Fizjologia zwierząt 

Komórka pobudliwa-neuron; Transmisja synaptyczna, receptory związane z białkami G i ich szlaki 
sygnalizacyjne; Mięśnie; Mechano- i termoreceptory, nocyceptory; Wzrok, węch, smak; Nerwowe ośrodki 
regulatorowe – ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy; Układ endokrynny; Białkowe kinazy receptorowe; 
Oddychanie, transport gazów; Krążenie; Izojonia, izowolemia; Glukostaza, termostaza; Rytmy 
biologiczne; Mechanizmy uzależnień, działanie leków psychoaktywnych. 

26. Osteologia wieku rozwojowego 
Charakterystyka rozwoju i wzrastania kości szkieletu ludzkiego. Podstawowe czynniki wpływające na 
rozwój kości. Morfologia poszczególnych kości od etapu powstania centrów kostnienia do etapu 
poprzedzającego ostateczną postać kości. 

27. Współczesne metody badań w 
paleoantropologii 

Metody szacowania płci, wieku i wysokości ciała. Charakterystyka wybranych schorzeń ocenianych w 
populacjach pradziejowych i wybranych wyznaczników stresów obserwowanych na kościach (np. 
rozpoznawanie i opis cribra cranii i cribra orbitalia, hipoplazji szkliwa). Rozpoznawanie i opis próchnicy, 
kamienia nazębnego. 

28. Podstawy bioetyki 
Przegląd podstawowych pojęć w bioetyce; moralność, etyka, aksjologia i ich stosunek do nauki; bioetyka 
i różne bioetyki oraz ich tezy. Definicje wartości życia z punktu widzenia naukowego i wybranych innych 
systemów światopoglądowych. Wykorzystanie zwierząt w społeczeństwie i w nauce, wiwisekcje, 
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eutanazja zwierząt, uśmiercanie zwierząt do celów konsumpcyjnych, rozrywkowych i naukowych. 
Dobrostan zwierząt, przegląd regulacji prawnych dotyczących etycznej ochrony zwierząt, procedury 
związane z planowaniem doświadczeń na zwierzętach, komisje etyczne. 

29. Podstawy statystyki w naukach o 
człowieku II 

Praktyczne zastosowanie treści przedmiotu Podstawy statystyki w naukach o człowieku I w zadaniach z 
wykorzystaniem pakietu statystycznego Statistica. Projektowanie przez studentów własnych baz danych.  

30. Prawo autorskie i prawo pracy Cechy prawa własności intelektualnej, prawo autorskie, stosunek pracy, pracodawca i pracownik, cechy 
stosunku pracy, nawiązanie i ustanie stosunku pracy. 

31. Prymatologia 

Cechy charakterystyczne ssaków i naczelnych. Geografia występowania i taksonomia naczelnych. Tupaje 
w rzędzie Scandentia. Cechy Strepsirhini i ich taksonomia. Omówienie cech Lemuroidea, Daubentonioidea 
i Lorisoidea. Cechy Haplorhini odróżniające je od Strepsirhini. Cechy Tarsioidea. Omówienie cech 
Ateloidea, a w tym cech charakterystycznych Atelidae i Cebidae. Cechy Cercopithecoidea i cechy 
charakterystyczne i geografia Hominoidea. Podstawy socjoekologii i ekologii behawioralnej naczelnych, a 
w tym np. strategie rozrodu naczelnych, opieka nad potomstwem, zachowania łowieckie i seksualne 
szympansów. 

32. Techniki przygotowania pracy 
dyplomowej 

Merytoryczne podstawy pisania i prezentacji prac naukowych. Edytorskie zasady przygotowania pracy 
dyplomowej. 

33. Przygotowanie pracy licencjackiej Szczegółowe treści merytoryczne zależne są od  proponowanych tematów. 

34. Biologia populacji ludzkich 
(również w wersji rozszerzonej) 

Genetyczne, epigenetyczne i środowiskowe źródła zmienności fenotypowej (wewnątrz- i 
międzypopulacyjnej) w ontogenezie i filogenezie człowieka. Podstawy genetyki populacyjnej. Związki 
pomiędzy zróżnicowaniem fenotypowym, genetycznym i kulturowym populacji ludzkich. Kontrowersje 
wokół pojęcia rasy. Ewolucja biokulturowa. Związki między populacjami ludzkimi. 

35. 
Metody antropologiczne w 
kryminalistyce 
(również w wersji rozszerzonej) 

Cefaloskopia. Daktyloskopia i chejroskopia. Podoskopia. Chejloskopia i otoskopia. Odontoskopia. 
Identyfikacja szczątków kostnych. 

36. Antropogeneza 
Charakterystyka podstawowych gatunków homininów. Podstawowe adaptacje w budowie szkieletu 
homininów związane z dwunożnością. Problem definicji rodzaju Homo. Hipotezy ewolucji dwunożności i 
inteligencji (dużego mózgowia). 

37. Ekologia behawioralna człowieka 

Określenie przedmiotu zainteresowań ekologii behawioralnej człowieka; porównanie biologicznego 
podejścia do ludzkich zachowań z innymi kierunkami badającymi zachowania człowieka (psychologia 
ewolucyjna, etologia, socjobiologia); model optymalizacji pozyskiwania zasobów, znaczenie łowiectwa i 
hipotezy wyjaśniające to zachowania w kontekście kosztów pozyskiwanej w ten sposób energii, płciowy 
podział pracy oraz kooperacja w obrębie grupy; wpływ warunków ekologicznych na strategie małżeńskie, 
zachowania reprodukcyjne i inwestycje rodzicielskie; znaczenie statusu społeczno-ekonomicznego i 
hierarchii dla sukcesu reprodukcyjnego mężczyzn oraz zróżnicowana płodność kobiet w różnych 
warunkach ekologicznych. 

38. Ergonomia 

Ergonomia – podstawowe pojęcia i definicje. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Postacie i 
fizjologiczne uwarunkowania pracy. Obciążenia fizyczne i umysłowe. Materialne środowisko pracy: 
czynniki fizyczne, chemiczne, biologiczne. Układ człowiek – maszyna. Istota bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Choroby zawodowe i wypadki przy pracy. 

39. Ewolucjonizm Podstawowe koncepcje oraz nowe nurty we współczesnym ewolucjonizmie, historia myśli ewolucyjnej. 
Teoria doboru naturalnego Darwina; źródła zmienności na poziomie molekularnym; źródła zmienności na 
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poziomie populacyjnym i dryf genetyczny; dobór płciowy; dobór krewniaczy; gatunek jako jednostka 
ewolucyjna; teorie specjacji; makroewolucja; i. wymieranie; koewolucja; paralelizmy ewolucji 
biologicznej i kulturowej; kontrowersje na temat ewolucji. 

40. Komercjalizacja badań 
naukowych 

Wybrane aspekty wytwarzania i zarządzania własnością intelektualną takie jak: przygotowanie projektów 
badawczo-rozwojowych (R&D) oraz wdrożeniowych, dojrzałość technologiczna (TLR); projektowanie 
produktów i procesów innowacyjnych (customer journey mapping, Customer Development, badanie 
rynku); tworzenie i zarządzanie własnością intelektualną; strategie i narzędzia ochrony własności 
intelektualnej (badanie stanu techniki, zgłoszenia patentowe, kodyfikacja know how, patenty, licencje); 
ścieżki komercjalizacji know how badań naukowych; modele biznesowe (Business Model Canvas, start-
upy); wycena własności intelektualnej, kapitał, fundusze inwestycyjne; umowy know how spółek 
technologicznych. 
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Załącznik nr 16 
 
Nazwa kierunku studiów: Biotechnologia 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - 16 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Chemia ogólna i analityczna 

Podstawy mechaniki kwantowej, funkcja falowa; poziomy energetyczne atomów i cząsteczek, budowa 
układu okresowego pierwiastków. Wiązania chemiczne. Symetria cząsteczek i oddziaływania między nimi 
a właściwości gazów, cieczy, ciał stałych. Równania chemiczne. Podstawowe typy reakcji chemicznych. 
Reakcje łańcuchowe. Stechiometria. Obliczenia chemiczne. Rozpuszczalniki i roztwory. Podstawy 
termodynamiki chemicznej; pojęcia ciepła reakcji chemicznej, entalpii, entropii, funkcji Gibbsa. 
Równowaga chemiczna i reakcje nierównowagowe. Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej. Kataliza i 
katalizatory. Reakcje wolnorodnikowe. Nowoczesne metody analizy chemicznej.  

2.  BHP w laboratorium 

Planowanie eksperymentu biochemicznego. Organizacja pracy w laboratorium. Ocena i dobór sprzętu 
laboratoryjnego i odczynników. Analiza kart charakterystyki substancji niebezpiecznych. Identyfikacja i 
kwalifikacja zagrożeń. Systemy redukcji zagrożeń, procedury postępowania podczas zagrożeń. 
Samodzielne zaplanowanie, przygotowanie eksperymentu biochemicznego. 

3.  Obliczenia biochemiczne 

Jednostki układu SI. Dokładność obliczeń. Definicje jednostek podstawowych. Obliczanie stężeń 
cząsteczek i jonów w ciałach stałych i cieczach. Wzajemne przeliczanie stężeń. Obliczanie naważek 
substancji. Rozcieńczanie roztworów. Mieszanie roztworów różnych stężeniach i gęstościach. Dobór 
współczynników stechiometrycznych reakcji chemicznych. Obliczenia z wykorzystaniem stopnia i stałej 
dysocjacji, iloczynu jonowego wody, pH roztworu i siły jonowej. Obliczanie pH roztworów buforowych oraz 
naważek do ich sporządzenia. Miareczkowanie oraz obliczenia oparte na reakcjach miareczkowania. 
Obliczanie pH roztworów w trakcie miareczkowania. Rozwiązywanie zadań związanych z molowym i 
właściwym współczynnikiem absorpcji oraz prawem addytywności absorpcji. 

4.  Metody fizyczne w biologii 

Techniki badawcze i ich zastosowanie w dyscyplinach biologicznych. Metody optyczne. Spektroskopia 
absorpcyjna: UV-VIS, IR, FT-IR, rotacyjna, NMR, EPR. Spektroskopia rozproszenia. Spektroskopia 
emisyjna: spektrofluorymetria UV-VIS. Spektrometria atomowa: absorpcyjna spektrometria atomowa 
(AAS). Spektrometria mas (MS, ESI, MALDI). Inne: polarymetria, refraktometria, nefelometria, 
turbidymetria. Metody elektrochemiczne. Potencjometria; Polarografia (elektrody Clark`a). Techniki 
elektroforetyczne, Western Blot, immunoelektroforeza, ogniskowanie izoelektryczne, kapilarna. Metody 
wirownicze -  wirowanie; Ultrawirowanie: preparatywne, analityczne. Metody chromatograficzne. Filtracja 
żelowa. 

5.  Matematyka 

Podstawowe metody i narzędzia stosowane w teorii liczb, algebrze, analizie, rachunku 
prawdopodobieństwa i statystyce. W szczególności następujące zagadnienia: ciągi i szeregi liczbowe, 
funkcje jednej i dwóch zmiennych, pochodne, całki i metody całkowania, równania różniczkowe 
pierwszego i drugiego rzędu, macierze i równania liniowe, prawdopodobieństwo i podstawy statystyki. 
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6.  Biologia roślin 

Zasady wykonywania preparatów biologicznych, barwienia histochemiczne, wykrywanie wybranych 
związków roślinnych; posługiwanie się wybranymi typami mikroskopów; podstawowe pojęcia z budowy 
ciała rośliny i budowy komórki roślinnej, cykl komórkowy; funkcje poszczególnych tkanek roślinnych i 
organelli komórkowych; charakterystyka ekologiczna wybranych grup roślin, specyficzne przystosowania 
do określonych środowisk; przykłady symbiozy roślin z innymi organizmami (np. z grzybami – mikoryza); 
wybrane zagadnienia z taksonomii i systematyki roślin. 

7.  Biologia zwierząt 

Komórka zwierzęca: jądro komórkowe, struktury cytoplazmatyczne, podziały komórkowe. Tkanki 
zwierzęce: nabłonkowa, łączna, mięśniowa, nerwowa. Metody badawcze stosowane w biologii komórki i 
histologii. Podstawy rozwoju zwierząt: gametogeneza (oogeneza, spermatogeneza), zapłodnienie, etapy 
rozwoju zarodkowego. 

8.  Język obcy (180 godz. do 
wykorzysta. w 6 semestrach) 

Kurs języka obcego 

9.  Biochemia strukturalna 

Molekularne podstawy życia. Aminokwasy. Budowa białek, biologiczna funkcja białek. Mechanizmy 
działania enzymów, kinetyka enzymatyczna, specyficzność enzymów, regulacja ich aktywności. 
Koenzymy. Węglowodany, budowa i funkcja. Lipidy, budowa i funkcja. Kwasy nukleinowe, budowa i 
funkcja. 

10.  Chemia organiczna 

Budowa atomu węgla, hybrydyzacja i rodzaje wiązań chemicznych w związkach organicznych. Rodzaje 
izomerii. Węglowodory alifatyczne, alkany, cykloalkany, alkeny, polieny. Węglowodory aromatyczne, 
fullereny. Polichlorowane bifenyle, dioksyna, benzopiren i kancerogeneza. Alkohole, alkohole 
wielowodorotlenowe. Fenole, kwas acetylosalicylowy, utlenianie jedno- i dwuelektronowe fenoli, polifenole 
i flawonoidy i ich znaczenie dla zdrowia, pochodne fenoli jako antyutleniacze. Aminy, β-etylofenyloamina 
i jej pochodne w przyrodzie (morfina, amfetamina, dopamina, serotonina), poliaminy. Aldehydy i ketony. 
Kwasy karboksylowe, rozróżnianie alkoholi, fenoli i kwasów. Estry i amidy. Tłuszcze i mydła, kwasy 
tłuszczowe wielonienasycone i ich znaczenie zdrowotne, uwodornienie tłuszczy, kwasy tłuszczowe trans, 
zmydlanie tłuszczy i mydła, tworzenie się miceli, detergenty, trans estryfikacja i biodiesel, fosfolipidy i 
model budowa błony fosfolipidowej. Cukry, wiązanie glikozydowe, disacharydy, polisacharydy, skrobia, 
celuloza, chityna, octan celulozy, glukuronizacja, cukry jako substancja energetyczna organizmu. 
Aminokwasy, peptydy i białka m.in. znaczenie aminokwasów w diecie, struktury białek (pierwszo, drugo 
i trzeciorzędowa), helisy, struktury β, denaturacja białek, schemat budowy kanału jonowego receptora 
nikotynowego. 

11.  Statystyka w analizie i planowaniu 
eksperymentu 

Podstawy rachunku prawdopodobieństwa. Własności rozkładu normalnego. Testowanie hipotez 
statystycznych. Analiza wariancji. Analiza regresji. 

12.  Metabolizm białek, cukrów, lipidów 
i nukleotydów 

Metabolizm – ogólna definicja. Glikoliza. Cykl kwasów trójkarboksylowych. Transport elektronów i 
oksydacyjna fosforylacja. Glukoneogeneza, metabolizm glikogenu i skrobi, szlak pentozo-fosforanowy. 
Metabolizm aminokwasów. Metabolizm zasad azotowych i nukleotydów. Metabolizm lipidów. Katabolizm 
białek Integracja procesów metabolicznych. 

13.  Metabolizm białek i cukrów 

Zasady oczyszczania aktywnych enzymów z różnorodnego materiału biologicznego, tj. tkanki roślinne i 
zwierzęce. Metody izolacji i badania aktywności wybranych enzymów,  pomiary aktywności 
enzymatycznej, czynniki wpływającymi na szybkość reakcji enzymatycznej, wyznaczanie typu inhibicji 
odwracalnej. 

14.  Metabolizm lipidów 
Charakterystyka jakościowa i ilościowa ekstraktów etanolowych z tkanek roślinnych pod kątem obecności 
związków o charakterze antyoksydacyjnym, a następnie zbadanie wpływu tych ekstraktów na procesy 
enzymatycznej i nieenzymatycznej peroksydacji lipidów. Metody inicjacji nieenzymatycznej reakcji 
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peroksydacji lipidów z wykorzystaniem jonów metali przejściowych, metody wykrywania produktów tych 
reakcji oraz badanie wpływu przeciwutleniaczy na efektywność reakcji. Zajęcia prowadzone są w trybie 
projektowym.  

15.  Metabolizm kwasów nukleinowych 

Zasady replikacja DNA. Replikacja u bakterii i eukariota, cechy charakterystyczne replikacji DNA 
mitochondrialnego zwierząt i faga lambda. Rodzaje i przyczyny mutacji DNA. Mechanizmy naprawy DNA  
oraz rekombinacji homologicznej, umiejscowionej i transpozycji.  Struktura genu i odpowiadającego mu 
mRNA u bakterii i eukariota. Zasady transkrypcji RNA i strategie jej kontrolowania u bakterii i eukariota. 
Dojrzewanie  i degradacja RNA. Wyciszanie ekspresji genów i małe RNA. Synteza białek. Różnice pomiędzy 
translacja u bakterii i eukariota. Cechy charakterystyczne organizacji i ekspresji genomów organellowych. 
Sposoby koordynacji pomiędzy ekspresją genomu jądrowego i genomów organellowych u organizmów 
eukariotycznych. 

16.  Chemia biofizyczna 

Podstawowe pojęcia i wielkości w chemii fizycznej. Termodynamika (I-III zasada termodynamiki, entalpia, 
entropia, entalpia swobodna). Równowagi chemiczne. Kalorymetria. Metody wyznaczania stałych asocjacji 
w chemii biofizycznej. Kinetyka chemiczna z elementami enzymologii. Dichroizm kołowy. Spektrometria 
mas. Podstawy elektrochemii. Fluorymetria i jej wykorzystanie w badaniach biofizycznych oraz w 
mikroskopii. 

17.  Genetyka 

Struktura, replikacja, naprawa, asymetria DNA. Kontrola transkrypcji i translacji sekwencji kodujących 
białko. Struktura chromosomów prokariotycznych i eukariotycznych. Rola rekombinacji 
wewnątrzgenomowych i współczynnika inbredu w ewolucji genomów i specjacji. Wybrane przykłady 
jednokierunkowych rearanżacji struktury genomów w czasie różnicowania i rozwoju. Rola długich 
niekodujących RNA. Translokacje. Reprodukcja organizmów. Mechanizmy starzenia się organizmów. 
Przykłady komputerowych symulacji procesów biologicznych i ewolucyjnych. 

18.  Informatyka MS Word, Excel, System operacyjny linux Język programowania perl. 

19.  Wykład 1:Metabolizm zwierząt 

Budowa i funkcjonowanie tkanek i organów zwierzęcych w warunkach fizjologicznych i patologicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem ich roli w metabolizmie (charakterystyka poszczególnych elementów krwi i 
pełnione przez nie funkcje;  procesy biochemiczne zachodzące w wątrobie, procesy biotransformacji i 
detoksykacji; nerka, procesy w niej zachodzące; mięsień, biochemia skurczu;  mózg, funkcje 
poszczególnych jego części, neuron i przekaźnictwo impulsu nerwowego; komórki gleju i ich znaczenie 
funkcjonowaniu i metabolizmie mózgu).  Nowotwory, przyczyny powstawania, różnice pomiędzy komórka 
nowotworową, a prawidłową ze szczególnym uwzględnieniem różnic metabolicznych. 

20.  Wykład 2:Metabolizm roślin 

Charakterystyczne cechy komórki roślinnej. Przemiany związków organicznych i energii – fotosynteza 
(rośliny typu C3, C4, CAM); procesy oddechowe, enzymy oddechowe specyficzne dla mitochondriów 
roślin; procesy anaboliczne ze szczególnym uwzględnieniem syntezy metabolitów wtórnych. Metaboliczne 
współdziałanie organelli - fotooddychanie, cykl glioksylanowy. Metaboliczne przystosowania roślin do 
stresów środowiskowych. Podstawy proteomiki i metabolomiki roślin. Metody i narzędzia badawcze 
wykorzystywane w biologii roślin oraz sposoby genetycznej modyfikacji roślin, agrobiotechnologia. 

21.  Wykład 3:Metabolizm 
mikroorganizmów 

Metabolizm – olbrzymia plastyczność i różnorodność procesów metabolicznych występujących u 
mikroorganizmów prokariotycznych. Oddziaływania między mikroorganizmami, łańcuchy troficzne w 
ekosystemach ze szczególnym uwzględnieniem środowisk beztlenowych. Krążenie pierwiastków w 
przyrodzie (węgiel, azot, siarka). Omówienie procesów występujących tylko u organizmów 
prokariotycznych  i ich roli dla kształtowania się i stabilności ekosystemu. 
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22.  Mikrobiologia 

Wielkość, kształt i budowa komórek oraz osłon komórkowych mikroorganizmów należących do trzech 
domen: Eukarya, Eubacteria i Archae.  Systematyka i fizjologia mikroorganizmów (wirusy, bakterie, 
promieniowce, grzyby). Struktura genomu i sposób przekazywania informacji genetycznej w obrębie tych 
grup. Metabolizm, różnorodność środowisk bytowania i typów troficznych mikroorganizmów 
prokariotycznych. Oddziaływania między mikroorganizmami, łańcuchy troficzne w ekosystemach. 
Krążenie pierwiastków w przyrodzie. Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii i produkcji 
przemysłowej. Związek współczesnej biotechnologii z inżynierią genetyczną. Bakterie, grzyby i wirusy 
chorobotwórcze dla człowieka i zwierząt. Wybrane zagadnienia z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej. 

23.  Podstawy przedsiębiorczości Zasada swobody działalności gospodarczej i jej ograniczenia. Formy prowadzenia działalności 
gospodarczej. Umowy w obrocie gospodarczym. Obowiązki przedsiębiorcy. Nieuczciwa konkurencja. 

24.  Techniki biologii molekularnej 

Izolacja, oczyszczanie oraz ocena jakościowa i ilościowa kwasów nukleinowych; enzymy służące do 
manipulacji DNA (polimerazy, nukleazy, enzymy restrykcyjne, ligazy); klonowanie genów (typy wektorów 
oraz metody wprowadzania obcego DNA do komórek); metody PCR i qRT-PCR; hybrydyzacja kwasów 
nukleinowych, biblioteki genomowe i cDNA; sekwencjonowanie DNA (standardowe metody 
sekwencjonowania, sekwencjonowanie nowej generacji); podstawowe informacje dotyczące globalnych 
metod transkryptomicznych, proteomicznych i metabolomicznych oraz metod służących wykrywaniu 
interakcji międzycząsteczkowych. 

25.  Fizjologia roślin 

Metaboliczna kompartymentacja komórki roślinnej, mechanizmy transportu bliskiego i dalekiego; 
transformacje energetyczne w systemach błon biologicznych; fotosynteza, mechanizm fotofosforylacji 
cyklicznej i niecyklicznej, faza ciemna u roślin typu C3, C4 i CAM, mechanizmy regulacji aktywności 
kluczowych enzymów fazy ciemnej przez produkty fazy jasnej, molekularne podstawy fotooddychania; 
regulacja transportu asymilatów; asymilacja azotu i siarki; mechanizm działania hormonów roślinnych, 
regulacje wzrostu i rozwoju przez światło; fitochrom – funkcje i mechanizm działania. 

26.  Fizjologia zwierząt 

Mechanizmy pobudliwości; transmisja synaptyczna, receptory związane z białkami G i ich szlaki 
sygnalizacyjne; ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy; transmisja hormonalna; mechanizm skurczu i 
nerwowe ośrodki regulujące układ ruchu; mechano- i termoreceptory, nocyceptory; mechanizm widzenia 
i przetwarzania bodźców wzrokowych, chemoreceptory: węch i smak; oddychanie i wymiana gazowa; 
krążenie; izojonia i izowolemia; glukostaza i termostaza; rytmy biologiczne; mechanizm uzależnień i 
działania środków psychoaktywnych. 

27.  Techniki przygotowania i 
prezentacji wyników 

Techniki opracowywania wyników badań naukowych, kompozycji artykułów naukowych oraz prac 
dyplomowych, literatura naukowa - bazy danych literatury, programy do zarządzania literaturą, cytowanie 
literatury naukowej.  

28.  

Biofizyka  - wybór jeden z dwóch: 
Bofizyka z elementami biofizyki  
błon 
 -------------------------- 
Biofizyka z elementami 
bioenergetyki 

Fizyczne podstawy struktur cząsteczek oraz oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych, zjawiska 
międzyfazowe. Samoorganizacja supramolekularna, mezomorfizm liotropowy i termotropowy. Budowa 
dwuwarstwy fosfolipidowej, sposoby jej oddziaływania z białkami i związkami amfifilowymi. Bioenergetyka 
(oddychanie mitochondrialne, fotosynteza, hipoteza Mitchella, budowa i mechanizm działania syntazy 
ATP, motory molekularne). Wpływ czynników fizycznych na organizm żywy (elementy fotobiofizyki, 
radiobiofizyki, magnetobiologii, elektrobiofizyki i fizyki laserów), zastosowanie czynników fizycznych w 
obrazowaniu medycznym i rehabilitacji. Błona biologiczna. Badanie in silico wpływu modyfikacji struktur 
chemicznych związków biologicznie czynnych na parametry fizykochemiczne i biologiczne tych związków. 
 
Metody badania struktury biopolimerów. Zasady termodynamiki, energia swobodna i entalpia swobodna. 
Zależność energii Gibbsa od stężenia, zmiana wolnej energii w reakcjach chemicznych. Praca chemiczna, 
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praca elektryczna, potencjał chemiczny. Termodynamika aktywnego transportu przez błony. Reakcje 
oksydoredukcyjne. Biofizyka lipidów, struktury ciekłokrystaliczne, przejścia fazowe, monowarstwy, 
liposomy. Błony biologiczne. Transport przez błonę biologiczną, dyfuzja, przepuszczalność naturalna i 
indukowana (jonofory i rozprzęgacze). Transport katalizowany przez białka, symport, uniport, antyport. 
Symport cukrów i aminokwasów, periplazmatyczny system transportu, transport makrocząsteczek. Teoria 
chemiosmotyczna, postulaty Mitchell’a, obwód protonowy, pomiar siły protonomotorycznej, badanie 
prądu protonowego. Kontrowersje wokół teorii chemiosmotycznej. Mitochondrialny łańcuch oddechowy. 
Reakcje świetlne w bakteriach fotosyntetycznych. Fotosynteza. Energia Gibbsa i przesunięcie od stanu 
równowagi, obserwowany stosunek działania mas. ATP-aza - struktura i funkcja, hydroliza ATP. 

29.  

Inżynieria komórkowa i tkankowa - 
wybór jeden z dwóch: 
Inżynieria komórkowa i tkankowa 
zwierząt  
 
 
Inżynieria komórkowa i tkankowa 
roślin 

Zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w laboratorium hodowli komórek zwierzęcych oraz 
przydatnością badań przeprowadzanych na hodowlach komórek zwierzęcych w rozwiązywaniu 
współczesnych problemów badawczych w dziedzinie biologii, biotechnologii, medycyny i farmakologii. 
Różnice pomiędzy hodowlami pierwszorzędowymi a liniami komórkowymi, warunki hodowli komórek, 
przygotowanie warsztatu pracy, zachowanie sterylności odczynników i naczyń hodowlanych. W ramach 
zajęć zostają założone hodowle pierwszorzędowe kurzych fibroblastów oraz kultywauje się ludzkie linie 
nowotworowe. Studenci nabywają umiejętności oceny żywotności komórek, liczenia komórek, 
dezintegracji tkanki, przesiewania komórek, przygotowania i analizy preparatów przy pomocy mikroskopii 
kontrastowo-fazowej oraz konfokalnej; przeprowadzania testów biochemicznych mających na celu 
ustalenie stopnia spolimeryzowania aktyny w badanych komórkach. 
Pożywki hodowlane; sterylizacja materiału roślinnego; ocena czystości sterylizowanego materiału 
roślinnego; określenie fitotoksyczności czynnika aktywnego, wyrażona % skiełkowanych nasion.. 
Zakładanie różnych typów hodowli: kultury pędów, hypokotyli, epikotyli, kultury kalusa, kultury korzeni, 
kultury zawiesinowe. Zapoznanie się z metodami transformacji roślin.  Prowadzenie kultur tkankowych w 
celu izolacji związków bioaktywnych (kultury tkankowe roślin transgenicznych). Ocena jakości, ilości 
metabolitów wtórnych w różnych typach eksplantatów (TLC, UPLC). 

30.  Seminarium w języku angielskim - 
wybór jeden z czterech 

Specjalistyczne słownictwo w j. angielskim.  Wskazówki i dobre praktyki prezentowania wyników 
naukowych w j. angielskim w zakresie wybranej przez studentów tematyki spośród zaproponowanych 
paneli tematycznych.  

31.  Molekularna organizacja komórki 

Procaryota i Eucaryota.  Metody stosowane w badaniach komórek; techniki mikroskopowe, techniki 
przygotowywania preparatów, mikroskopia elektronowa. Zastosowanie przeciwciał. Hodowle komórkowe. 
Techniki frakcjonowania struktur subkomórkowych. Kompartmentacja komórek organizmów wyższych. 
Błony biologiczne. Dwumolekularna warstwa lipidowa. Białka błony. Węglowodany. Asymetria błon. 
Elementy transportu przez błony. Klasyfikacja zjawisk transportowych. Transportery z rodziny ABC. Egzo- 
i endocytoza. Cytozol. Szkielet komórkowy. Mikrofilamenty, filamenty pośrednie, mikrotubule. 
Organizacja i funkcje szkieletu komórkowego. Połączenia komórkowe. Rodzaje połączeń. Substancja 
zewnątrzkomórkowa. Adhezja komórek. Jądro. Peroksysomy. Siateczka wewnątrzplazmatyczna. 
Retikulum gładkie i szorstkie. Aparat Golgiego. Pęcherzyki wydzielnicze. Lizosomy. Przekazywanie 
sygnałów pomiędzy komórkami. Przekazywanie sygnałów za pomocą receptorów wewnątrzkomórkowych. 
Mechanizm działania hormonów sterydowych. cAMP, Białko G, cyklaza adenilowa, Ca2+ jako przekaźnik. 
Diacyloglicerol i kinaza białkowa C. Inne receptory i mediatory. Adaptacja komórek docelowych. Wzrost i 
podział komórek. Podziały komórkowe. Cykl życiowy komórek eukariotycznych i jego regulacja. 
Molekularne mechanizmy regulacji zjawisk mitotycznych. Punkty sprawdzające w regulacji cyklu 
komórkowego. Cykliny i zależne od nich kinazy. czynniki wzrostowe. Oddziaływanie komórek podczas 
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rozwoju. TGF- Komórki macierzyste. Programowana śmierć komórki i jej regulacja. Elementy podstaw 
molekularnych procesu nowotworowego. Czynniki kancerogenne. Pochodzenie komórek nowotworowych. 
Metastaza. Protoonkogeny i onkogeny. 

32.  Inżynieria genetyczna 

Przedmiot charakteryzuje się trzema obszarami tematycznymi. W pierwszym obszarze są omawiane 
metody manipulacji genowych obejmujące przygotowanie fragmentu DNA do klonowania oraz wektora 
przy pomocy którego dokonuje się amplifikacji DNA i w końcu transformacja komórek prokariotycznych i 
eukariotycznych. W drugim obszarze tematycznym głównym zagadnieniem jest regulacja ekspresji genu 
począwszy od anatomii genu poprzez jego regulację na poziomie struktury I i II rzędowej, organizacji 
nukleosomowej, domen chromatynowych i na chromosomie kończąc. Omawianym zagadnieniem jest 
również regulacja ekspresji genów przez sekwencje niekodujące a w tym promotory genów. W trzecim 
obszarze omawiane są cele transgenezy roślin, wektory służące do tych celów, metaboliczne i 
antybiotykowe markery selekcyjne, sposoby usuwania genów selekcji. 

33.  Preparatyka biochemiczna 

Podstawowe zasady i techniki stosowane w oczyszczaniu i wydzielaniu białek. Tradycyjne metody 
oczyszczania białek: wytrącanie solami, frakcjonowanie rozpuszczalnikami organicznymi, chromatografia 
jonowymienna i hydrofobowa, sączenie molekularne. Nowoczesne techniki oczyszczania: chromatografia 
powinowactwa i pseudopowinowactwa, precypitacja powinowactwa, chromatoogniskowanie, 
wysokosprawna chromatografia (HPLC) w fazach odwróconych, oczyszczanie w układzie wodnym dwu- i 
trójfazowym. Oczyszczanie białek rekombinowanych. Przejście w oczyszczaniu białek w skali micro- do 
skali makro. Wykorzystanie właściwości białek do optymalizacji i racjonalnego projektowania procesu 
oczyszczania. 

34.  Bioetyka 

Pojęcie, charakterystyka i metody bioetyki. Relacja lekarz-pacjent (od paternalizmu do autonomii, granice 
autonomii, prawo do informacji, świadoma zgoda, tajemnica lekarska, komunikacja). Status ciała 
ludzkiego i jego części (granice ingerencji, zakaz komercjalizacji, problematyka transplantacji). Genetyka 
i nowe technologie (genetyka kliniczna, terapie genowe, klonowanie człowieka, genetyczne 
modyfikowanie organizmów). Etyka badań naukowych w biomedycynie i biotechnologii (etyka badacza, 
zasady prowadzenia badań naukowych z udziałem człowieka, etyka i przemysł farmaceutyczny, 
doświadczenia na zwierzętach). 

35.  

Biotechnologia z elementami 
biotechnologii przemysłowej 
Lub 
 
Biotechnologia z elementami 
biotechnologii Medycznej 

Biologiczna i biochemiczna charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów wykorzystywanych w 
procesach przemysłowych. Biotechnologiczne aspekty technologii produkcji: żywności, związków 
organicznych (rozpuszczalniki organiczne, antybiotyki, witaminy). Zastosowanie mikroorganizmów do 
biotransformacji związków chemicznych oraz jako bioindykatorów. Ochrona przed korozją 
mikrobiologiczna. Podstawowe rozwiązania technologiczne. Zagadnienia związane z powiększaniem skali. 
Wprowadzenie do zagadnień organizacyjno-prawnych związanych z produkcją (GMP, GLP, HACCP, ISO, 
PKN). 
Mikroorganizmy w procesach biotechnologicznych, biologia, selekcja, ulepszanie, parametry wzrostu. 
Rodzaje bioreaktorów, procesy okresowe, ciągłe, monitorowanie bioprocesu, optymalizacja warunków 
hodowli. Wydzielanie produktów, dezintergacja komórek, flokulacja, flotacja, filtracja, wirowanie, 
ekstrakcje, ultrafiltracje, oczyszczanie metodami strąceniowymi i chromatograficznymi, formowanie 
gotowego produktu. Wykorzystanie kultur komórek roślinnych i zwierzęcych w bioprocesach. Enzymy 
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, mikrobiologiczna produkcja enzymów. Zastosowanie enzymów w 
przemyśle biotechnologicznym, reaktory enzymatyczne. Otrzymywanie rekombinowanych białek, 
nadprodukcja, oczyszczanie, zwijanie do postaci natywnej, projektowanie białek o pożądanych 
własnościach. Białka oraz peptydy o aktywności terapeutycznej. Przeciwciała monoklonalne, selekcja, 
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otrzymywanie. Organizmy transgeniczne jako bioreaktory. Produkcja antybiotyków, hormonów oraz 
witamin. Podstawowe informacje z zakresu bionanotechnologii. Ekonomia procesów biotechnologicznych. 

36.  Seminarium w j. angielskim Specjalistyczne słownictwo w j. angielskim.  Wskazówki i dobre praktyki prezentowania wyników 
naukowych w j. angielskim. 

37.  Enzymologia 

Struktura, mechanizmy działania i kinetyka enzymów. Zagadnienia: równania kinetyki enzymatycznej 
(Michaelisa-Menten, BriggsaHaldane’a); podstawowe parametry reakcji enzymatycznej; kinetyka I rzędu, 
pseudo-I rzędu, II rzędu; kataliza chemiczna; teorie tłumaczące przyspieszenie reakcji enzymatycznej; 
mechanizmy i rodzaje inhibicji  (kompetycyjna, akompetycyjna, niekompetycyjna, nieodwracalna); wpływ 
pH i temperatury na reakcje enzymatyczne, mechanizm działania proteaz serynowych; enzymy 
allosteryczne. 

38.  Inżynieria bioprocesowa 

Inżynieria bioproduktów: bilanse i modele wzrostu drobnoustrojów, kinetyka reakcji enzymatycznych, 
techniki hodowli wgłębnej i w podłożach stałych, unieruchomienie materiału biologicznego, wymiana masy 
i ciepła w bioreaktorach, zmiana skali procesów bioreaktorowych; przygotowanie surowców 
biotechnologicznych: metody sterylizacji pożywek i optymalizacji ich składu, mechaniczne rozdrabnianie 
i mieszanie; wydzielanie i oczyszczanie bioproduktów: filtracja, wirowanie, precypitacja, metody 
membranowe i chromatograficzne, ekstrakcja, destylacja i rektyfikacja oraz suszenie materiałów 
biologicznych. 

39.  Immunologia 

Struktura i składniki układu odpornościowego. Odporność nieswoista i swoista. Odporność komórkowa i 
humoralna. Przeciwciała i ich znaczenie w odporności. Tolerancja: układ zgodności tkankowej, 
mechanizmy rozróżniania antygenów własnych od obcych. Immunologia ciąży: mechanizmy rozpoznania 
ciąży przez układ odporności i rozwój tolerancji na płód, immunologiczne przyczyny niepłodności. 
Przeszczepy i immunosupresja. Autoagresja: czynniki wpływające na rozwój autoagresji, przykłady 
chorób. Niedobory odporności pierwotne i nabyte, diagnostyka i przykłady terapii. Szczepionki: 
mechanizmy immunizacji, rodzaje szczepionek i kierunki rozwoju szczepień. Immunologia nowotworów: 
naturalna obrona przeciwnowotworowa, antygeny towarzyszące nowotworom, immunoterapia i 
szczepionki przeciwnowotworowe. Stan zapalny: komórki i mediatory biorące udział w reakcjach 
zapalnych, przebieg zapalenia i leki przeciwzapalne. Techniki immunologiczne w badaniach 
laboratoryjnych. Zastosowania przeciwciał w diagnostyce i terapii: modyfikacje przeciwciał, przeciwciała 
monoklonalne, przeciwciała humanizowane, sprzęganie przeciwciał z lekami. 

40.  Biogospodarka 

Założenia do koncepcji strategicznego rozwoju gospodarczego regionu dolnośląskiego. Sposoby i 
możliwości wsparcia rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Opinie i sugestie przedstawicieli środowisk 
akademickich i przedsiębiorców na temat regionalnych i strategicznych kierunków rozwoju 
gospodarczego. Określenie potencjału sfery B+R+I regionu w obszarze ustanawiania nowych źródeł 
energii a w szczególności odnawialnych źródeł, ochrony zdrowia a w szczególności profilaktyki chorób 
cywilizacyjnych, ochrony środowiska a w tym również zagospodarowania nieużytków i obszarów 
zdegradowanych oraz określenie potencjału w zakresie poszukiwania nowych źródeł surowcowych dla 
potrzeb medycyny i przemysłu.  

41.  Ochrona własności intelektualnej Cechy prawa własności intelektualnej. Prawo autorskie. Prawo patentowe. Ochrona odmian roślin. 

42.  Język obcy  Kurs języka obcego. 

43.  Seminarium z biotechnologii Wskazówki i dobre praktyki prezentowania wyników naukowych. 
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44.  Konwersatorium licencjackie Wytyczne i dobre praktyki pisania prac naukowych; praca indywidualna studenta: poszukiwanie 
literatury naukowej i przedstawienie obecnego stanu wiedzy na wybrany temat w formie pisemnej. 

45.  Wykład 1, 2, 3, 4 –  
wykłady do wyboru: 

Student wybiera wykład z zaktualizowanej przed semestrem listy wykładów do wyboru. 

46.  
Wykład do wyboru –  
Molekularne podstawy chorób 
neurodegeneracyjnych 

Społeczne i medyczne aspekty chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, 
stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, gąbczaste encefalopatie). Hipoteza kaskady 
amyloidu i jej uaktualnienia. Białka markerowe chorób neurodegeneracyjnych (APP, Amyloidβ, tau, 
synukleina, SOD, etc.). Czynniki neurotropowe. Bariera krew-mózg. Stres oksydacyjny w chorobach 
neurodegeneracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli jonów metali. Diagnostyka chorób 
neurodegeneracyjnych. Obecnie stosowane i potencjalne terapie chorób neurodegeneracyjnych. 

47. Wykład do wyboru – 
Fakty i mity o szczepieniach 

Dostarczenie rzetelnych informacji dotyczących szczepień ochronnych. Składniki szczepionek, definicja 
niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP). Przedstwienie popularnych  wątpliwości dotyczących 
bezpieczeństwa stosowania szczepień ochronnych z wyjaśnieniem, czy są one faktem, czy też mitem.  

48. 
Wykład do wyboru –  
Biochemiczne podstawy dietetyki 
 

Podstawy nauki o żywieniu, nowoczesna klasyfikacja żywności, fizjologiczne i psychologiczne aspekty 
odżywiania. Fizjologiczne mechanizmy regulacji głodu i sytości. Żywność funkcjonalna i środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Związki mineralne i witaminy, antyoksydanty egzogenne, 
fenole, polifenole i flawonoidy, beta-glukany i inne składniki błonnika pokarmowego jako przykłady 
związków biologicznie czynnych wpływających na zdrowie człowieka. Żywność w zapobieganiu i przebiegu 
choroby nowotworowej. Żywność w zapobieganiu i przebiegu AIDS, chorób układu krążenia, cukrzycy, 
chorób neurodegeneracyjnych (choroby Parkinsona i Alzheimera) oraz otyłości. 

49. 
Wykład do wyboru –  
Metody biotechnologii w ochronie 
środowiska 

Zapoznanie się z tematyką dotyczącą metod oczyszczania ścieków, uzdatniania wody do użytku 
społecznego, bioremediacji i rekultywacji gruntów i wód, markerów zanieczyszczenia środowiska 
(biologicznych i chemicznych), utylizacji śmieci. 

50. Wykład do wyboru –  
Toksykologia żywności 

Wprowadzenie do toksykologii żywności, historia i pojęcia oraz definicje w toksykologii. Absorpcja, 
dystrybucja, biotransformacja i eliminacja substancji toksycznych. Metody badań toksykologicznych. 
Zanieczyszczenia żywności. Naturalne toksyny roślin i grzybów. Substancje toksyczne powstające podczas 
przetwarzania żywności. Toksykologia wybranych dodatków do żywności. 

51. Wykład do wyboru –  
Mikrobiologia a zdrowie 

Skład ludzkiej naturalnej flory jelitowej i jej rola w rozwoju odporności. Klasyfikacja mikroorganizmów 
chorobotwórczych w zależności od ich drogi przenoszenia: gleba (tężec), woda (cholera), owady (malaria) 
i kleszcze (choroba z Lyme). Sposoby zapobiegania zakażeniom. Główne ludzkie pasożyty - sposoby 
przenoszenia, zapobieganie zakażeniom. Patogeny oportunistyczne i nowe choroby - przyczyny 
występowania, sposoby zapobiegania zakażeniom. 

52. 
Wykład do wyboru –  
Neurobiologia molekularna uczenia 
się i pamięci 

Cytoarchitektura sieci neuronalnej i synaps na przykładzie kory nowej i hipokampa. Interdyscyplinarne 
badania nad relacją struktura - funkcja receptorów synaptycznych. 
Neuroplastyczność a uczenie się i pamięć. Molekularne i komórkowe mechanizmy plastyczności 
synaptycznej. Badania nad engramami pamięciowymi z zastosowaniem metod biologii molekularnej i 
optogenetyki. Przegląd wybranych najnowszych technik biologii eksperymentalnej stosowanych w 
neurobiologii uczenia się i pamięci. 

53.  

Wykład do wyboru –  
Fluorescencja w biologii i 
biotechnologii 
 

Pojęcie fluorescencji, absorbcja i emisja światła, charakterystyki fluorescencji, źródła światła, detektory, 
układy optyczne; znaczniki fluorescencyjne; sondy fluorescencyjne; polaryzacja fluorescencji; transfer 
energii wzbudzenia (FRET); spektrofluorymetria; mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna; mikroskopia 
wysokorozdzielcza (STED, STORM, etc.); pomiary dynamiczne FRAP i spektroskopia korelacyjna (FCS); 
pomiary czasów życia fluorescencji (FLIM); pomiary oddziaływań międzycząsteczkowych (FRET i FCCS); 
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cytometria przepływowa i sortowanie komórek (FACS). Przykłady zastosowania i rozwiązywania 
problemów badawczych.
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Załącznik nr 17 
 
Nazwa kierunku studiów: Biotechnologia 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - 17 
 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Biochemia kliniczna 
Gospodarka wodno-elektrolitowa oraz wapniowo-fosforanowa, równowaga kwasowozasadowa, krew i 
choroby krwi, białka osocza, gospodarka węglowodanowa, gospodarka lipidowa, biochemia kliniczna i 
diagnostyka serca, układu pokarmowego, układu moczowego, gospodarka hormonalna. 

2.  Biochemia pierwiastków 
nieorganicznych 

Podział pierwiastków nieorganicznych pod względem funkcji i występowania w organizmach żywych; 
Elementy biogeochemii; Kontrola stężeń jonów metali w komórkach – podstawy homeostazy jonów metali 
na przykładzie wapnia, miedzi, żelaza i cynku; Struktura i funkcja metaloprotein; Transportery jonów metali 
i mechanizmy transportu; Metaloenzymy; Białka przenoszące elektrony zawierające jony metali; 
Metalobiałka regulatorowe; Toksyczność i karcinogeneza jonów metali; Sondy chemiczne i genetycznie 
kodowane do badań homeostazy jonów metali; Metody fizykochemiczne w badaniach nad metalobiałkami. 

3.  Bioinformatyka 

Gromadzenie, analiza oraz przetwarzanie informacji. Budowa i rodzaje i wykorzystanie baz danych. Tok 
postępowania przy analizie sekwencji. Algorytmy oraz programy do analiz i uwspólniania sekwencji. 
Podstawy dynamiki molekularnej, sieci neuronowych oraz algorytmów genetycznych. Przewidywanie 
struktur białek. Modelowanie homologiczne. Zastosowanie metod statystycznych oraz dynamiki 
molekularnej. Integracja metod przewidywania struktury i funkcji białek oraz oddziaływań białko-białko, 
białko-ligand. Metody projektowania białek o pożądanych własnościach. Podstawowe zagadnienia 
dotyczące manipulacji sekwencjami DNA - klonowanie, analiza sekwencji nukleotydowej i aminokwasowej 
transkryptu za pomocą dostępnych programów i algorytmów. 

4.  Bioinformatyka i genomika 

Podstawowe zagadnienia z dziedziny genomiki, bioinformatyki, transkryptomiki i proteomiki; rodzaje 
genomowych i bioinformatycznych baz danych; komputerowe identyfikowanie sekwencji kodujących 
białko; transkryptomika - metody analiz mikromacierzy; analizy genomów i genomika porównawcza. 
Komputerowa analiza sekwencji białkowych na poziomie struktury I, II i III - rzędowej. Poszukiwanie 
regionów transbłonowych, motywów i domen w białku. Bazy struktur przestrzennych (PDB), przyrównanie 
strukturalne białek, klasyfikacja strukturalna białek. 

5.  Biologia nowotworów 
Przyczyny nowotworzenia. Genetyka i epigenetyka nowotworów. Onkogeny. Geny supresorowe 
nowotworzenia. Wieloetapowy rozwój nowotworów. Wpływ komórek nowotworowych na organizm. Terapie 
przeciwnowotworowe. 

6.  Biologia systemowa 

Koncepcja „biologii systemowej”; Metody typu „omika” ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych 
trendów: fenomika; genomika; transkryptomika; proteomika; metabolomika oraz interaktomika. Serwery 
biologiczne baz danych opartych na wynikach badań typu „omika” dla modelowego organizmu roślinnego 
A. thaliana. Genomika funkcjonalna. Zastosowanie odwrotnej genetyki w badaniach funkcji genów za 
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pomocą metod typu „omika”. Korelacja pomiędzy poziomem transkryptów i poziomem białek w 
organizmach modelowych. Metody ilościowego oznaczenia całkowitego m-RNA. Sposoby potranskrypcyjnej 
regulacji ekspresji genów. 

7.  Ekonomia 

Gospodarka jako przedmiot badań ekonomii. Działalność gospodarcza i podmioty działalności gospodarczej. 
Czynności gospodarcze (praca, produkcja, wytwarzanie, przetwarzanie i przenoszenie wartości). 
Gospodarka centralnie planowana a gospodarka rynkowa. Transformacja gospodarcza. Istota, ewolucja i 
funkcje pieniądza. Banki i ich rola w gospodarce. Instrumenty polityki pieniężno-kredytowej Banku 
Centralnego. Rynek usług bankowych. Pojęcie wartości globalnej, Produktu Krajowego Brutto i dochodu 
narodowego. Podział dochodu narodowego. Rynek pracy. Wzrost i rozwój gospodarczy. Struktura inwestycji 
a tempo wzrostu gospodarczego. Czynniki przyspieszające i ograniczające tempo wzrostu gospodarczego. 

8.  Ewolucja molekularna i 
filogenetyka 

Molekularne podstawy ewolucji. Przyrównanie - par sekwencji (ocena istotności przyrównania); wielu 
sekwencji (progresywne globalne, sekwencji zawierających powtórzenia i rearanżacje). Poszukiwanie 
sekwencji podobnych w bazach danych, kryteria i istotność podobieństwa sekwencji. Motywy i wzory w 
sekwencjach: sposoby ich wyrażania (konsensus, wyrażenia regularne, bloki, profile, logo). Filogenetyka 
molekularna: etapy analiz filogenetycznych, rodzaje sekwencji homologicznych, rodzaje modeli substytucji, 
zmienność tempa podstawień w obrębie sekwencji i między różnymi sekwencjami, zegar molekularny, 
rodzaje drzew, metody tworzenia drzew filogenetycznych, metoda bootstrap. Ewolucja genów, białek i 
genomów. Datowanie molekularne. 

9.  Genetyka populacji 

Informacja genetyczna jako punkt wyjścia do analiz w genetyce populacji. Wprowadzenie parametrów do 
opisu zmienności genetycznej jak frekwencje alleli, średnia heterozygotyczność obserwowana i oczekiwana, 
równowaga Hardy’ego-Weinberga, wskaźnik inbredu, nierównowaga sprzężeniowa. Rodzaje markerów 
genetycznych. Zmienność genetyczna i fenotypowa w populacjach. Rola mutacji, dryfu genetycznego, 
doboru naturalnego oraz kojarzenia wsobnego i migracji w aspekcie zmienności genetycznej. Molekularna 
genetyka populacji i bioinformatyczna analiza danych oparta o markery genetyczne. Wybrane aspekty 
ewolucyjnej genetyki ilościowej i genetyki populacji człowieka. 

10. Genomika 

Zagadnienia z dziedziny genomiki, bioinformatyki, filogenetyki molekularnej; rodzaje genomowych i 
bioinformatycznych baz danych; komputerowe identyfikowanie sekwencji kodujących białko; 
transkryptomika - metody mikromacierzy; przyrównanie par i wielu sekwencji; poszukiwanie sekwencji 
podobnych w bazach danych przy pomocy różnych algorytmów; komputerowa analiza sekwencji 
białkowych; metody konstrukcji i ocena drzew filogenetycznych; analizy genomów - genomika 
porównawcza; ewolucja genomów. 

11. Genomy 

Jądro komórkowe; białka szkieletu jądrowego i modulacja ich oddziaływań z chromatyną i DNA/RNA w 
cyklu komórkowym. Nukleosomy, solenoid, chromosomy. Białka chromosomowe. Terytoria chromosomowa 
i lokalizacja genów. Chromatyna - topologia, zmiany epigenetyczne. Jąderko i jego funkcje na poziomie 
molekularnym, ciała Cajala, dojrzewanie RNA. Genomy eukariotyczne. Egzony i introny. Liczba genów, 
układy genów. Pseudogeny. Amplifikacja genów. Poliploidyzacja i chromosomy szczoteczkowe. Replikacja 
DNA: czynniki i procesy regulujące i inicjujące, replikon, polimerazy DNA, PCNA, RFC. System replikacji 
faga T4. Inicjacja transkrypcji: typy i rodzaje promotorów, polimerazy RNA, podstawowe czynniki 
transkrypcyjne, czynniki pomocnicze; transkrypcja a naprawa DNA. Hormonalna regulacja transkrypcji. 
Dojrzewanie i transport RNA. Splajsing jądrowy. Katalityczne RNA. Edytowanie RNA. Rearanżacja DNA. 
Mechanizmy regulacji rozwoju organizmów wielokomórkowych na przykładzie D. melanogaster. 

12. Glikoproteiny  Typy wiązań glikozydowych. Biosynteza N- O- glikozydowych glikoprotein. Glikoproteiny z kotwicą 
fosfatydyloinozytolową. Glikozylotransferazy. Inhibitory glikozylacji. Regulacja glikozylacji. Rola części 
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glikanowej w glikoproteinach. Bakteryjne glikoproteiny. Proteoglikany. Mucyny. Lektyny. Syntetyczne 
glikokoniugaty. Glikozylacja rekombinowanych białek. Patologie związane z glikanami glikoprotein. 
Glikacja. Biotechnologia glikokoniugatów. 

13. Inżynieria białka 

Efekty addytywne w chemii białka. Oddziaływanie białko-białko, przeciwciało-antygen: struktura i 
termodynamika. Zagadnienia stabilności białek: efekty podstawień aminokwasowych na strukturę i 
stabilność lizozymu faga T4. Problem zwijania białek: systematyczna mutageneza barnazy i inhibitora CI-
2, phi-analiza, badania metodą wymiany H-D. Inżynieria subtylizyny: wpływ podstawień aminokwasowych 
na aktywność, stabilność, specyficzność proteinazy. Prezentacja białek na powierzchni faga, metoda 
bibliotek białkowych, minimizacja struktur białkowych, generowanie nowych aktywności w białkach. 

14. Język angielski Kurs języka angielskiego. 

15. 
Komputerowe i matematyczne 
modelowanie procesów 
ewolucyjnych 

Komputerowe modele typu Monte Carlo opisujące strukturę genetyczną, wiekową i ewolucję genów, 
genomów i populacji. Model Penna, Lotka-Voltera. Matematyczne próby opisania wyników symulacji 
komputerowych. Analiza baz danych i porównywanie wyników modelowania z odpowiadającymi strukturami 
i procesami zachodzącymi w naturze. 

16. Manipulacje genetyczne w praktyce 
laboratoryjnej 

Ekspresja białek eukariotycznych w komórkach bakteryjnych. Ekspresja białek egzogennych w 
komórkach eukariotycznych. Organizmy transgeniczne. Metody uzyskiwania. Cele tworzenia. Manipulacje 
genetyczne obniżające poziom ekspresji określonego białka. Metody badania funkcji białek in vivo nie 
wykorzystujące manipulacji genetycznych. Metody edycji genomów (CrispR/Cas, Talen, etc). 

17. Metagenomika 

Metagenomika jako nowy kierunek mikrobiologii, globalna analiza materiału genetycznego pozyskanego 
bezpośrednio ze środowiska (np., gleba, woda). Zagadnienia: metagenomiczna terminologia, techniki 
metagenomiczne (konstrukcja e-DNA bibliotek, sekwencjonowanie, roboty), metagenomika bakterii - 
filogenetyczna analiza składu zróżnicowanych biocenoz (np. gleba, oceany, gejzery), metagenomika 
wirusów, metagenomiczne poszukiwanie nowych antybiotyków, enzymów wykorzystywanych w przemyśle 
oraz alternatywnych źródeł energii, metody różnicowania mikroorganizmów, główne projekty 
metagenomiczne (bazy danych). Mikrobiom człowieka. 

18. Metody PCR-techniki i praktyczne 
wykorzystanie 

Reakcja PCR – odkrycie, zasady ogólne reakcji, substraty, produkty, warunki reakcji; Projektowanie 
starterów do PCR; Optymalizacja reakcji; RT-PCR; technika RACE; Mutageneza oparta na PCR; Real-time 
PCR, teoria, rodzaje reakcji, interpretacja wyników; Zastosowanie reakcji PCR w nauce medycynie i 
dziedzinach pokrewnych. 

19. Mikologia 

Struktura, morfologia i rozmnażanie się grzybów. Pozytywne i negatywne skutki odżywiania się grzybów. 
Rola grzybów w ekologii. Pasożytnictwo u roślin, zwierząt i ludzi - wybrane choroby, sposoby zapobiegania 
i leczenia. Metabolizm – źródła energii, metabolity wtórne, mikotoksyny, antybiotyki, regulatory wzrostu 
roślin. Zastosowanie grzybów w lecznicze, biokontroli, produkcji żywności i napojów. 

20. Molekularna organizacja komórki 
bakteryjnej 

Metody badawcze biologii komórki prokariotycznej, wzrost i cykl życiowy bakterii. Organizacja 
chromosomu, transkrypcja genów, czynniki sigma i ich specyficzność. Replikacja i segregacja chromosomu 
i plazmidów. Podział komórki, sporulacja, błona i ściana komórkowej, elementy cytoszkieletu, inne 
struktury subkomórkowe. Flagella, wici, poruszanie się bakterii, tworzenie biofilmu. Mechanizmy 
rekombinacji. Horyzontalny transfer genów. 

21. Molekularne podstawy ewolucji 
genomów 

Podstawowe zagadnienia z dziedziny genomiki, bioinformatyki, filogenetyki i ewolucji molekularnej; rodzaje 
genomowych i bioinformatycznych baz danych; przyrównanie par i wielu sekwencji; poszukiwanie 
sekwencji podobnych w bazach danych przy pomocy różnych algorytmów; metody konstrukcji i ocena 
drzew filogenetycznych; analizy genomów - genomika porównawcza; ewolucja genomów; podstawowe 
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zagadnienia dotyczące ewolucji genomów mitochondrialnych na wybranych przykładach organizmów z 
różnych grup rozwojowych. 

22. Molekularne podstawy mikrobiologii 
lekarskiej 

Wstęp do mikrobiologii lekarskiej (terminologia, naturalna flora bakteryjna, zakażenia układowe, patogeny 
wewnątrzkomórkowe i zewnątrz komórkowe). Molekularne podstawy wirulencji bakterii chorobotwórczych, 
m.in., strategie „dopasowania się” bakterii do gospodarza i „oszukiwania” gospodarza. Analiza genomów 
bakterii chorobotwórczych - zmienność bakterii, wyspy patogenności. Diagnostyka molekularna. 
Antybiotyki, molekularne cele antybiotyków. Molekularne mechanizmy oporności na antybiotyki. 
Szczepionki. 

23. Nieliposomowe nośniki leków 

Losy leku w organizmie. Problemy z dostarczaniem leków do wybranych miejsc organizmu. Bariery fizyczne 
i chemiczne. Mikro i nanoemulsje jako nośniki leków i odżywek. Mikrosfery polilaktydowe: metody 
preparacji i przykładowe terapie. Glikol polietylenowy jako wszechstronny nośnik leków. Przeciwciała 
monoklonalne jako selektywne nośniki czynników niszczących nowotwory. Dendrymery oraz stałe i 
strukturyzowane cząstki lipidowe. Cyklodekstryny. Biochipy, nanorurki i fullereny w przenoszeniu i 
dozowaniu leków. Przyszłość nośników leków – nanoroboty. 

24. Posttranslacyjne etapy biosyntezy 
białka 

Transport i dojrzewanie białek chloroplastowych z uwzględnieniem metod badawczych. Transport i 
dojrzewanie białek stromalnych, drogi białek do wbudowywania lub przenoszenia przez błonę tylakoidową. 
Wbudowywanie białek w błony otoczki chloroplastowej, aparat przenoszący białka przez błonę. Składanie 
kompleksu białkowego błonowego na przykładzie kompleksu cytochromowego b6f. Import białek do 
mitochondrium, jądra, peroksysomów i retikulum endoplazmatycznego. Eksport białek bakteryjnych i 
wbudowywanie w błonę cytoplazmatyczną. Porównanie mechanizmów transportu białek.  

25. Pracownia specjalizacyjna Praca laboratoryjna w wybranym zespole badawczym w zakresie projektów aktualnie realizowanych na 
Wydziale Biotechnologii. 

26. Pracownia magisterska 
 

Samodzielny projekt badawczy. Praca laboratoryjna w zespole badawczym dotycząca wybranego tematu 
nadzorowany przez promotora. 

27. Praktyka zawodowa -4 tygodnie** Praktyka odbyta w firmie biotechnologicznej lub laboratorium badawczym. 

28. Prawo autorskie 

Pojęcie, zakres i systematyka wewnętrzna prawa własności intelektualnej. Źródła prawa krajowego i 
międzynarodowego. Konwencja paryska, berneńska, TRIPS i in. Ogólne pojęcie utworu. Rodzaje utworów. 
Współdziałanie twórcze. Przeniesienie praw autorskich oraz licencje na korzystanie z utworów i 
przedmiotów praw pokrewnych. Urząd Patentowy i rzecznicy patentowi – rola w ochronie przedmiotów 
własności intelektualnej. 

29. Programowanie - pracownia Podstawy programowania; Programowanie w języku Python. 

30. 
Programy komputerowe 
wykorzystywane w pracy 
badawczej 

Wprowadzenie do korzystania z literaturowych baz danych naukowych; obsługa programów służących do 
zarządzania literaturą (Mendeley); obróbka eksperymentalnych danych graficznych; uzyskiwanie danych 
liczbowych ze wyników graficznych; projektowanie doświadczeń z wykorzystaniem programów 
komputerowych. 

31. Seminarium Wskazówki i dobre praktyki prezentowania wyników naukowych. 

32. Seminarium w języku angielskim Doskonalenie specjalistycznego słownictwa w j. angielskim. Wskazówki i dobre praktyki prezentowania 
wyników naukowych w j. angielskim. 
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33. Spólki spin-off i 
mikroprzedsiębiorczość 

Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw. Ryzyko i podatki w działalności przedsiębiorstwa. Prawne i 
ekonomiczne uwarunkowania tworzenia przedsiębiorstw typu spin-off. Źródła finansowania spółek spin-off. 
Fazy rozwoju projektu realizowanego w ramach przedsiębiorstwa typu spin-off. 

34. Struktura i funkcja białek 

Budowa białek, główne typy funkcjonalne białek, aminokwasy, struktury II-, III-, IVrzędowe, typy 
oddziaływań, elementy stabilizujące struktury białek, efekt hydrofobowy, zwijanie białek, oddziaływania 
białko-białko, stabilność, motywy strukturalne i funkcjonalne, oligomeryzacja białek, centra aktywne, 
elastyczność białek, miejsca wiązania, dopasowanie, białka szkieletowe, kataliza, mechanizmy kierowania 
i regulacji białek, molekularne przełączniki, kontrola funkcji białek, modyfikacje kowalencyjne, degradacja, 
proteoliza i składanie białek, mechanizm splicingu białek, sekwencje homologiczne, dopasowanie 
sekwencyjne, motywy strukturalne i funkcjonalne, metody eksperymentalne i komputerowe analizy funkcji 
białek, sekwencje kameleonowe. 

35. Struktura i funkcja błon 
biologicznych 

Lipidy błonowe; błony lipidowe. Występowanie lipidów w błonach w warunkach fizjologicznych oraz 
patologicznych – lipidomika. Tratwy błonowe. Domeny lipidowe w sztucznych układach błonowych. Błonowe 
kaskady sygnalne I – receptory błonowe; Błonowe kaskady sygnalne II – białka efektorowe - funkcja, 
mechanizmy regulacji ich aktywności w stanach fizjologicznych i patologicznych. Transport przez błony I – 
transport bierny: kanały, pory i przenośniki - stany patologiczne. Transport przez błony II – transport 
aktywny: ATPazy. Białka szkieletu błonowego i ich dysfunkcja na przykładzie anemii hemolitycznych i 
dystrofii mięśniowych. Białka adhezyjne, udział w regulacji procesów komórkowych. Fuzja błon oraz 
biogeneza pęcherzyków transportowych. Wnikanie patogenów do komórki przez błony biologiczne 
(wirusowe białka fuzjogenne, mechanizmy wykorzystywane przez bakterie oraz pasożyty m.in. zarodziec 
malarii/erytrocyty; salmonella/komórki endotelialne; inne bakterie). 

36. 
Ścieżki rozwoju zawodowego i 
podstawy zarządzania w 
biotechnologii 

Zasady uzyskiwania stopni i tytułów naukowych; finansowanie badań naukowych; zarządzanie projektem 
i grupą badawczą, działalność dydaktyczna. Szczeble kariery i możliwości rozwoju zawodowego 
biotechnologa w przemyśle biotechnologicznym. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw, zakładanie, 
finansowanie i zarządzanie przedsiębiorstwem w ramach własnej działalności gospodarczej. Metody: 
zarządzania czasem i zasobami, samooceny, samodoskonalenia zawodowego i planowania. 

37. Techniki eksperymentalne w 
biologii strukturalnej 

Eksperymentalne metody określania struktur makrocząsteczek z rozdzielczością atomową. Krystalografia. 
Podstawy, zastosowanie dyfrakcji promieni Roentgena do badań struktury biomolekuł. Kryształy dwu oraz 
trójwymiarowe. Techniki krystalizacji białek cytosolowych oraz błonowych. Metody zbierania danych. 
Rozwiązywanie struktury. Problem fazowy. Magnetyczny Rezonans Jądrowy. Widma jedno, dwu oraz 
wielowymiarowe. Wzbogacanie próbek w radioizotopy. Widma heteronuklearne. Przypisywanie sygnałów 
oraz określanie struktur biopolimerów. Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny. Niskotemperaturowa 
Mikroskopia Elektronowa. Spektroskopowe metody określania struktur drugorzędowych. Dichroizm Kołowy. 
Fluorescencja. Spektroskopia absorbcyjna w podczerwieni. Genomika strukturalna. 

38. Technologie liposomowe 

Drogi eliminacji cząstek nośników leków w organizmie. Liposomy - historia odkryć, budowa i otrzymywanie, 
metody charakterystyk. Substancji służące do budowy liposomów; metod zamykania liposomów. 
Biodystrybucja, stabilność, przemysłowa produkcja liposomów; przykłady komercyjnych preparatów i 
sposób ich działania. 

39. Wirusologia 

Historia wirusologii; Struktura wirusów; Budowa genomu wirusowego; Klasyfikacja wirusów; Replikacja 
genomu wirusowego; Zmienność wirusów; Cykl replikacyjny wirusów; Epidemiologia zakażeń wirusowych; 
Drogi rozprzestrzeniania i patogenność wirusów; Wpływ wirusów na komórki; Chemioterapia 
przeciwwirusowa; Szczepionki przeciwwirusowe; Ortomyksowirusy – zmienność wirusa grypy; Pokswirusy 
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– ospa prawdziwa i jej zwalczanie; Wirusowe zapalenia wątroby; Pikornawirusy; Hepadnawirusy; 
Flawiwirusy, Wiroidy i HDV, Wirus zapalenia wątroby typu E; Papillomawirusy; Rabdowirusy; Filowirusy. 

40. Wybrane aspekty terapii genowych 

Zastosowanie technik rekombinowanego DNA. Manipulacje genowe na organizmach prokariotycznych oraz 
na komórkach drożdży, roślinnych i zwierzęcych. Wymiana genów i organizmy transgeniczne. 
Różnorodność metod fizycznego transferu egzogennych genów do komórek i tkanek. Metody wirusowe: 
adenowirusy. Wektory plazmidowe. Metody fizyczne: mikroinjekcja, infuzja, precypitaty DNA z fosforanem 
wapnia, DNA w liposomach, kompleksy DNA-polilizyna, strzelanie cząsteczkami DNA. Plazmidy, wirusy, 
retrowirusy i retrotranspozony stosowane w terapii genowej. Projektowanie i zastosowanie wektorów 
retrovirusowych (m.in. w praktyce leczniczej). Strategie terapeutyczne w projektowaniu terapii genowej. 
Zastosowanie terapii genowej do leczenia chorób nowotworowych; chorób sercowo-naczyniowych; 
wrodzonych wad metabolizmu; chorób układu krwiotwórczego. Trudności, ograniczenia i skutki uboczne 
terapii genowej. 

41. Wykład do wyboru 1, 2, 3, 4 :  Student wybiera wykład z zaktualizowanej przed semestrem listy wykładów do wyboru.  

42. 

Wykład do wyboru - 
Molekularne podstawy chorób 
neurodegeneracyjnych. 
 

Społeczne i medyczne aspekty chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, 
stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, gąbczaste encefalopatie). Hipoteza kaskady 
amyloidu i jej uaktualnienia. Białka markerowe chorób neurodegeneracyjnych (APP, Amyloidβ, tau, 
synukleina, SOD, etc.). Czynniki neurotropowe. Bariera krew-mózg. Stres oksydacyjny w chorobach 
neurodegeneracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli jonów metali. Diagnostyka chorób 
neurodegeneracyjnych. Obecnie stosowane i potencjalne terapie chorób neurodegeneracyjnych. 

43. 

Wykład do wyboru - 
Praktyczna analiza danych 
biologicznych. 
 

Podstawy pakietu R i programu STATISTICA. Powszechnie stosowane testy statystyczne (parametryczne i 
nieparametryczne, dla próbek zależnych i niezależnych, dwóch i wieli zbiorów). Typy wykresów do 
wizualizacji danych. Regresja liniowa, nieliniowej i logistyczna. Data mining. Analizy wielowymiarowe (MDS, 
PCA, CA). Grupowania i klasyfikowania danych na zbiory (klastrowanie hierarchiczne, analizy 
dyskryminacyjne, metoda k-średnich). 
 

44. Wykład do wyboru –  
Biotechnologia roślin 

Metody transformacji roślin. Określanie stopnia  ekspresji wprowadzonej modyfikacji – transgenu. 
Zastosowanie roślin GMO w rolnictwie; przemyśle –biofarming; medycynie- szczepionki, białka fuzyjne. 
Zagrożenia związane z uwolnieniem GMO/ regulacje prawne. Nowoczesne metody epigenetycznej 
modulacji metabolizmu roślin- indukowania zmian nie związanych ze zmianą sekwencji genomu. 

45. 
Wykład do wyboru –  
Inżynieria genetyczna 
bioproduktów 

Bioprodukty, metabolity pierwotne i wtórne. Optymalizacja produkcji metabolitów pierwotnych – witaminy, 
aminokwasy. Prdukcja biopaliw. Poszukiwanie nowych metabolitów wtórnych o aktywnościach 
biologicznych. Szlaki biosyntezy oraz regulacja ich produkcji. Poliketydy, nierybosomalne peptydy,  
antybiotyki β-laktamowe,   glikopeptydy – modyfikacja szlaków metabolicznych. Kombinatoryka 
genetyczna. 

46. Wykład do wyboru –  
Genetyczna regulacja rozwoju 

Integracja wiedzy z różnych dziedzin: embriologia, histologia, biologia rozwoju, biologia molekularna, 
genetyka w celu zrozumienia mechanizmów odpowiedxzialnych za regulację róznicowania i rozwoju 
zwierząt. Mechanizmy genetycznej predeterminacji rozwoju analizowane na przykładzie wybranych 
układów modelowych (D.melanogaster, X. tropicalis/laevis, Mus musculus).

47. 
Wykład do wyboru – 
Biologia genu. 
 

Wykłady podsumowują wiedzę na temat budowy genu ze szczególnym uwzględnieniem elementów 
regulatorowych, metod izolacji i identyfikacji oraz regulacji transkrypcji.  Omówione jest budowa 
promotorów, metody identyfikacji izolacji i analizy, czynniki transkrypcyjne, sekwencje UTR i ich wpływ na 
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ekspresję genu. Wpływ metylacji na ekspresje, metody badania metyzacji. Powiazanie metylacji z 
postranskrypcyjna regulacja poprzez małe RNA. Inne mechanizmy regulacji ekspresji. 

48. Zaawansowane analizy 
statystyczne 

Analizy wielowymiarowe- metoda PCA, analiza skupisk, klastrowanie modele regresji liniowej – założenia, 
diagnostyka, szacowanie parametrów, wnioskowanie statystyczne, modele regresji logistycznej- 
założenia, diagnostyka, szacowanie parametrów, testowanie hipotez. 

 
 

 
             



1 

Załącznik nr 18 
 

Field of study: Biotechnology / Nazwa kierunku studiów: Biotechnologia 
Level of studies: first-cycle studies / Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Level of qualification: 6 / Poziom kwalifikacji: 6 
Learning profile: general academic / Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - 18 
 

Item 
l.p. Course / Nazwa przedmiotu Content / Treści programowe 

1.  Plant Biology 
Biologia roślin 

Structures and compartments specific to plant cell; selected issues on plant cell evolution; plant 
structure (organs, tissues), primary and secondary plant architecture; structural adaptations related to 
specific growth form, chosen aspects of the plant developmental biology. 
Struktury specyficzne dla komórki roślinnej; wybrane zagadnienia dotyczące ewolucji komórek 
roślinnych; struktura tkanek i organów roślinnych, pierwotna i wtórna budowa roślin; strukturalne 
adaptacje związane ze specyficznymi formami wzrostu, wybrane aspekty biologii rozwoju roślin. 

2.  Animal Biology 
Biologia zwierząt  

Basic biology; molecular basis of life; animal cells: nucleus, cytoplasmic organelles, cell divisions; animal 
tissues: epithelial, connective, muscle and nervous. 
Podstawy biologii. Molekularne podstawy funkcjonowania żywych organizmów. Komórki zwierzęce: jądro, 
organella cytoplazmatyczne, podziały komórkowe. Tkanki zwierzęce: nabłonkowa, łączna, mięśniowa i 
nerwowa. 

3.  General and Inorganic Chemistry 
Chemia ogólna i analityczna 

Basics of quantum mechanics; periodic table; chemical bonding; relationships between chemical bonding 
and macroscopic, thermodynamic properties; symmetry of molecules; molecular interactions and their 
relationship to gas phase, liquid phase and solid state properties; chemical equations; basic types of 
chemical reactions; stoichiometry; basic concepts of chemical thermodynamics, reaction heat, enthalpy, 
entropy, Gibbs free energy; chemical equilibrium; basic concepts of chemical kinetics; catalysts and 
catalysis; reactions of radicals; basics of organic chemistry; modern chemical analysis. 
Podstawy mechaniki kwantowej, układ okresowy pierwiastków. Wiązania chemiczne. Wiązanie chemiczne 
w skali cząsteczkowej a właściwości termodynamiczne w skali makroskopowej. Symetria cząsteczek i 
oddziaływania między nimi a właściwości gazów, cieczy, ciał stałych. Równania chemiczne. Podstawowe 
typy reakcji chemicznych. Stechiometria. Podstawy termodynamiki chemicznej; pojęcia ciepła reakcji 
chemicznej, entalpii, entropii, funkcji Gibbsa. Podstawowe pojęcia kinetyki chemicznej. Kataliza i 
katalizatory. Reakcje wolnorodnikowe. Podstawy chemii organicznej. Nowoczesne metody analizy 
chemicznej 

4.  Mathematics 
Matematyka 

Algebraic equations; graphs of functions; vectors, matrices and complex numbers; differential equations 
in one variable; introduction to system of two differential equations; equilibrium types in systems of two 
differential equations; linear approximations of non-linear 2D systems. 
Równania algebraiczne, wykresy funkcji. Wektory, macierze i liczby zespolone. Równania różniczkowe 
pierwszego rzędu. Wprowadzenie do układów dwóch równań różniczkowych. Typy równowagi w układach 
dwóch równań różniczkowych. Liniowe aproksymacje nieliniowych układów 2D. 
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5.  
Introduction to Biochemical 
Calculations 
Wstęp do obliczeń biochemicznych 

SI unit system; calculations based on stoichiometry; solutions: modes of expressing solution 
concentrations, solution preparation; reactions and ionic equilibria in aqueous solutions. 
System SI. Obliczenia stechiometryczne. Roztwory: sposoby wyrażania stężeń roztworów, sporządzanie 
roztworów. Reakcje i równowagi jonowe w roztworach wodnych. 

6.  Computer Sciences 
Informatyka 

Introduction to MS Excel, Linux operating system, Perl language. 
Wstęp do MS Excel, systemu operacyjnego Linux i języka programowania Perl. 

7.  
English in Life Sciences 
Angielski w naukach 
przyrodniczych 

English-language scientific terminology in the following areas: cell structure; general laboratory 
equipment and glassware; chemical laboratory equipment; bacteria and viruses; animals, plants and 
fungi; immunology; tissues; microbiological and cell culture rooms; proteins, lipids and nucleic acids. 
Angielskojęzyczną terminologia naukową z następujących zakresów: budowa komórki; podstawowy 
sprzęt i szkło laboratoryjne; wyposażenie laboratoriów chemicznych; bakterie i wirusy; zwierzęta, rośliny 
i grzyby; immunologia; tkanki; laboratoria mikrobiologiczne i komórkowe; białka, lipidy i kwasy 
nukleinowe. 

8.  Basic Laboratory Techniques 
Podstawowe techniki laboratoryjne 

Laboratory safety rules; pipetting as one of the most critical laboratory skill; ultraviolet–visible 
absorption spectrometry as quantitative analysis of samples; centrifugation as a technique used for the 
separation of components of heterogeneous mixtures or for purifying biological particles. 
Zasady bezpieczeństwa w laboratorium; pipetowanie jako jedna z najważniejszych umiejętności 
laboratoryjnych; spektrometria absorpcyjna w świetle ultrafioletowym i widzialnym jako analiza 
ilościowa; wirowanie jako technika separacyjna i preparatywna.  

9.  

Initial training in the field of health 
and safety and fire protection (e-
learning) 
Szkolenie wstępne z zakresu BHP 
oraz ochrony ppoż. (e-learning) 

To acquaint students with the principles of occupational health and safety and fire protection. 
Zapoznanie studentów z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p. pożarowej. 

10. Polish (A2) / Foreign language 
Język polski (A2) / język obcy 

Polish language course for foreigners or foreign language course (other than English) for Polish citizens. 
Kurs języka polskiego dla obcokrajowców lub kurs języka obcego (innego niż angielski) dla obywateli 
polskich. 

11. Physicochemical Methods in Biology 
Metody fizykochemiczne w biologii 

The chemical and physical basis of the measurements; the Beer-Lambert relation and its analytical 
applications; classification of physicochemical methods of analysis; atomic absorption and emission 
spectroscopy for trace metal analysis; molecular spectroscopy; fundamentals and classification of 
electrochemical methods; separation techniques; principles of polarimetry and refractometry. 
Chemiczne i fizyczne podstawa pomiarów; prawo Beer’a-Lambert’a i jego zastosowania analityczne; 
klasyfikacja fizykochemicznych metod analizy; absorpcja atomowa i spektroskopia emisyjna w analizie 
metali śladowych; spektroskopia molekularna; podstawy i klasyfikacja metod elektrochemicznych; 
techniki separacji; zasady polarymetrii i refraktometrii. 

12. 

Structure and Function of 
Biomacromolecules 
Struktura i funkcja 
biomakromolekuł 

Molecular bases of life; water in biological systems; amino acids and proteins; protein structures; 
biological functions of proteins; mechanisms of enzyme action, regulation of enzymes activity; the 
structure and function of lipids: membrane, storage and signalling lipids; biological membranes; 
structure and function of carbohydrates: monosaccharides and their derivatives, storage and structural 
polysaccharides, proteoglycans and glycoproteins; the role of nucleotides, structure of nucleic acids. 
Molekularne podstawy życia. Rola wody w systemach biologicznych. Aminokwasy i białka. Budowa białek. 
Biologiczna funkcja białek. Mechanizmy działania enzymów, regulacja ich aktywności. Budowa i funkcja 
lipidów: lipidy błonowe, zapasowe i sygnalne.  Błony biologiczne. Budowa i funkcja węglowodanów:  
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monosacharydy i ich modyfikacje,  polisacharydy zapasowe i strukturalne, proteoglikany i glikoproteiny, 
Rola nukleotydów, budowa kwasów nukleinowych. 

13. Organic Chemistry 
Chemia organiczna 

IUPAC system of the organic compounds naming; structure and properties of the organic compounds; 
synthetic methodology; appearance in nature; applications in medicine, laboratory and industry; 
chemical bonds in organic compounds; acids and bases in organic chemistry; polar and nonpolar organic 
compounds; alkanes; free radical halogenations; cycloalkanes; stereoisomerism; nucleophilic 
substitution; elimination reactions; alcohols; ethers; the nuclear magnetic resonance; alkenes; the 
oscillation spectroscopy; alkynes; the electron spectroscopy in the UV-Vis; benzene and aromaticity; 
carbonyl group – aldehydes and ketones; enols; aldol condensation; carboxylic acids; mass 
spectrometry; amines and their derivatives; benzene derivatives; heterocyclic compounds; strategy in 
organic synthesis; aminoacids, peptides, proteins and nucleic acids; organometallic; polymers; resins; 
biodegradable polymers. 
System IUPAC nazewnictwa związków organicznych; struktura i właściwości związków organicznych; 
metodologia syntetyczna; występowanie w naturze; zastosowania w medycynie, laboratorium i 
przemyśle; wiązania chemiczne w związkach organicznych; kwasy i zasady w chemii organicznej; 
polarne i niepolarne związki organiczne; alkany; halogenowanie wolnych rodników; cykloalkany; 
stereoizomeria; podstawienie nukleofilowe; reakcje eliminacji; alkohole; etery; jądrowy rezonans 
magnetyczny; alkeny; spektroskopia oscylacyjna; alkeny; spektroskopia elektronowa w UV-Vis; benzen i 
aromatyczność; grupa karbonylowa - aldehydy i ketony; enole; kondensacja aldolowa; kwasy 
karboksylowe; spekrtometria mas; aminy i ich pochodne; pochodne benzenu; związki heterocykliczne; 
strategia syntezy organicznej; aminokwasy, peptydy, białka i kwasy nukleinowe; związki 
metaloorganiczne; polimery; złoża; polimery biodegradowalne. 

14. Biochemical Calculations 
Obliczenia biochemiczne 

Electrolytes; weak electrolytes solutions; hydrolysis of salts of weak acids and weak bases; buffers 
solutions; spectrophotometry. 
Roztwory elektrolitów; elektrolity słabe; Zjawisko hydrolizy - sole słabych zasad lub słabych kwasów; 
roztwory buforowe; spektrofotometria. 

15. Introduction to Statistics 
Wstęp do statystyki 

Randomness; classical probability distributions; descriptive statistics; point estimation - the law of large 
numbers; interval estimation; testing statistical hypotheses: one and two samples; analysis of variance 
and chi-square test. 
Losowość, zdarzenie elementarne, zdarzenie losowe. Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa. 
Podstawowe statystyki opisowe: średnia arytmetyczna , wariancja, mediana, odchylenie standardowe. 
Estymacja punktowa parametrów rozkładu – prawo wielkich liczb. Estymacja przedziałowa. Testowanie 
hipotez statystycznych – przypadek jednej i dwóch prób. Analiza wariancji test chi-kwadrat. 

16. 

Metabolism of Proteins, 
Carbohydrates, Nucleotides and 
Lipids 
Metabolizm białek, cukrów, 
nukleotydów i lipidów 

Metabolism – the general definition; glycolysis; tricarboxylic acid cycle; electron transport and oxidative 
phosphorylation; gluconeogenesis, glycogen and starch metabolism; pentose-phosphate pathway; fatty 
acid oxidation and biosynthesis; biosynthesis of triacyloglicerols; metabolism of glycerophospholipids, 
sphingolipids, isoprenoid compounds and eiconosoids; metabolism of amino acids; metabolism of 
nitrogen bases and nucleotides; integration of metabolic pathways; biosynthesis and degradation of 
proteins. 
Metabolizm – podstawowe definicje; glikoliza; cykl kwasów trikarboksylowych; transport   elektronów I 
fosforylacja oksydacyjna; glukoneogeneza, metabolism glikogenu i skrobi; szlak pentozofosforanowy; 
utlenianie i biosynteza kwasów tłuszczowych; biosynteza triacylogliceroli; metabolizm glicerofosfolipidów, 
sfingolipidów, związków izoprenoidowych i eikozanoidów; metabolizm aminokwasów; metabolizm zasad 
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azotowych i nukleotydów; integracja szlaków metabolicznych; biosynteza i degradacja białek 

17. 
Metabolism of Proteins and 
Carbohydrates 
Metabolizm białek i cukrów 

Determination and calculation of enzymes’ activity;  factors affecting enzymes’ activity; determination of 
kinetic parameters of enzyme-catalyzed reaction; reversible enzyme inhibition; early steps of protein 
purification; purification of protein using chromatography methods; determination of protein 
concentration; purification summary table; native- and SDS-PAGE. 
Oznaczanie i obliczanie aktywności enzymatycznej; czynniki wpływające na aktywność enzymatyczną, 
oznaczanie parametrów kinetycznych, inhibicja odwracalna, wstępne metody oczyszczania białek, 
techniki chromatograficzne, metody oznaczania stężenia białka, bilans preparacji elektroforeza białek w 
warunkach natywnych I denaturujących. 

18. Metabolism of Lipids 
Metabolizm lipidów 

Extraction of antioxidants from biological sources, analysis of extracts. Enzymatic peroxidation of lipids 
by lipoxygenases. Evaluation of the effects of concentration of lipoxygenase (in a absence and presence 
antioxidants) on lipids peroxidation. Nonenzymatic peroxidation of lipids. Evaluation of total antioxidant 
capacity of extracts containing antioxidants. 
Ekstrakcja antyoksydantów ze źródeł biologicznych, analiza ekstraktów. Enzymatyczna peroksydacja 
lipidów przez lipooksygenazy. Ocena wpływu stężenia lipoksygenazy (w obecności i nieobecności 
przeciwutleniaczy) na peroksydację lipidów. Nieenzymatyczna peroksydacja lipidów. Ocena całkowitej 
zdolności antyoksydacyjnej ekstraktów zawierających przeciwutleniacze. 

19. Metabolism of Nucleic Acids 
Metabolizm kwasów nukleinowych 

Discovery of DNA as a genetic material; replication of DNA; control of replication and differences 
between replication in prokaryotes and eukaryotes; transcription; regulation of transcription and 
maturation of RNA in eukaryotes and prokaryotes; genetic code; protein synthesis, composition of 
prokaryotic and eukaryotic ribosomes, general mechanism of translation; differences between translation 
in prokaryotes and eukaryotes; DNA mutations and repair. 
Historia odkrycia DNA jako materiału genetycznego. Replikacja DNA. Kontrola replikacji i różnice 
pomiędzy replikacją u organizmów prokariotycznych i eukariotycznych. Proces transkrypcji. Regulacja 
procesu transkrypcji i dojrzewania RNA u eukariontów i prokariontów. Kod genetyczny. 
 Synteza białek, skład rybosomów prokariotycznych i eukariotycznych, ogólny mechanizm translacji. 
Różnice między translacją u prokariontów i eukariontów. Mutacje DNA i naprawa 

20. Biophysical Chemistry 
Chemia biofizyczna 

Principles of physical chemistry; thermodynamics; chemical equilibria; ITC and DSC calorimetries; 
methods used for the determination of association/dissociation constants in biophysical chemistry; 
chemical kinetics with enzymology; circular dichroism; mass spectrometry; electrochemistry; 
fluorimetry. 
Podstawowe pojęcia i wielkości w chemii fizycznej. – Termodynamika. Równowagi chemiczne. 
Kalorymetria ITC i DSC. Metody wyznaczania stałych asocjacji w chemii biofizycznej. Kinetyka chemiczna 
z elementami enzymologii. Dichroizm kołowy. Spektrometria mas. Podstawy elektrochemii. Fluorymetria. 

21. Genetics 
Genetyka 

The principles of inheritance and the chromosomal basis of Mendelism, extensions of Mendelism. 
Linkage, crossing over, and chromosome mapping. Double helix structure, DNA replication, replication 
associated mutational pressure, DNA repair, DNA asymmetry and its consequences for functional 
structure of chromosomes and evolution. Structure of prokaryotic and eukaryotic genes and 
chromosomes. Mechanisms of transcription and translation. Regulation of gene expression. The genetics 
of bacteria and their viruses. DNA recombination mechanisms. Sex chromosomes and sex determination. 
The genetic basis of cancer. 
Zasady dziedziczenia informacji genetycznej. Prawa Mendla i odstępstwa od nich. Łączenie, krzyżowanie i 
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mapowanie chromosomów. Struktura podwójnej helisy, replikacja DNA, presja mutacyjna związana z 
replikacją, naprawa DNA, asymetria DNA i jego konsekwencje dla struktury funkcjonalnej chromosomów 
i ewolucji. Struktura genów i chromosomów prokariotycznych i eukariotycznych. Mechanizmy 
transkrypcji i translacji. Regulacja ekspresji genów. Genetyka bakterii i wirusów. Mechanizmy 
rekombinacji DNA. Chromosomy płci i determinacja płci. Genetyczne podstawy nowotworzenia. 

22. Microbiology 
Mikrobiologia 

Size, shape and structure of cells of microorganisms belonging to three domains: Eukarya, Bacteria and 
Archaea. Genome organisation and means of genetic information transfer in these groups. Metabolism - 
vast metabolic plasticity, diversity of ecological niches and nutritional types among prokaryotic 
microorganisms. Microorganisms in biotechnology, applications of genetic engineering in modern 
biotechnology. Interactions between microorganisms, aerobic and anaerobic trophic chains in 
ecosystems. C, N, S, P cycles in nature. 
Wielkość, kształt i budowa komórek oraz osłon komórkowych mikroorganizmów należących do trzech 
domen: Eukarya, Eubacteria i Archae. Struktura genomu i sposób przekazywania informacji genetycznej 
w obrębie tych grup. Metabolizm – plastyczność, różnorodność środowisk bytowania i typów troficznych 
mikroorganizmów prokariotycznych. Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii i produkcji 
przemysłowej. Związek współczesnej biotechnologii z inżynierią genetyczną. Oddziaływania między 
mikroorganizmami, tlenowe i beztlenowe łańcuchy troficzne w ekosystemach. Krążenie pierwiastków (C, 
N, S, P) w przyrodzie. 

23. Animal Physiology 
Fizjologia zwierząt 

The mechanisms of excitability; synaptic transmission; G-protein coupled receptors and signaling 
networks; central and peripheral nervous system; endocrine system; muscle contraction and neural 
regulation of the locomotor system; mechano- and thermoreceptors, nociceptors; mechanism of visual 
stimuli perception and processing; chemoreceptors: olfaction and gustation; respiration and gas 
exchange; circulatory system; ion and volume homeostasis; gluco- and thermostasis; biological 
rhythms; the mechanism of addiction and psychoactive drug action. 
Mechanizmy pobudzenia; transmisja synaptyczna; receptory sprzężone z białkami G i sieci sygnałowe; 
centralny i obwodowy układ nerwowy; system endokrynny; skurcz mięśniowy i nerwowe ośrodki 
regulujące układ lokomotoryczny; mechano- i termocepcja; nocycepcja; mechanizm odbioru i 
przetwarzania sygnałów wzrokowych; chemoreceptory: węch i smak; układ krwionośny; oddychanie i 
wymiana gazowa; izojonia I izowolemia; rytmy biologiczne; mechanizm uzależnienia i środki 
psychoaktywne. 

24. 
Plant Physiology 
Fizjologia roślin 
 

Metabolic compartmentation of plant cell, membrane transport; water transport in plants, solute uptake 
and transport in plant; energy transformation in cell membranes, electron and proton transport in 
thylakoid membranes, PSI and PSII structure, Q cycle, cyclic and non-cyclic electron transport; dark 
phase reactions in C3, C4 and CAM; molecular interactions between light and dark phase of 
photosynthesis; molecular physiology of acquisition, transport and assimilation of N and S; regulatory 
molecules, signal perception and transduction; hormonal regulation of the plant growth and 
development; photomorphogenesis and mechanism of phytochrome action. 
Kompartymentacja komórki roślinnej, transport błonowy; transport wody w roślinach, pobieranie i 
transport substancji  w roślinach; transformacja energii w błonach komórkowych,  transport protonów I 
elektronów w błonach tylakoidów, budowa PSI I PSII, Q cykl, cykliczny I niecykliczny transport 
elektronów; faza ciemna fotosyntezy w roślinach typu C3, C4 i CAM; molekularne interakcje pomiędzy 
fazą jasną i ciemną fotosyntezy; asymilacja i transport azotu i siarki; percepcja i transdukcja sygnału; 
hormonalna regulacja wzrostu i rozwoju roślin; fotomorfogeneza i mechanizm działania fitochromu. 
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25. Techniques in Molecular Biology 
Techniki biologii molekularnej 

Isolation, purification, as well as qualitative and quantitative determination of nucleic acids; enzymes for 
DNA manipulation; gene cloning; PCR and qRT-PCR methods; nucleic acids hybridization; genomic and 
cDNA libraries; DNA sequencing; global transcriptomics, proteomics and metabolomics approaches; 
methods for validation of interactions between molecules. 
Izolacja, oczyszczanie oraz ocena jakościowa i ilościowa kwasów nukleinowych; enzymy służące do 
manipulacji DNA (polimerazy, nukleazy, enzymy restrykcyjne, ligazy); klonowanie genów (typy 
wektorów oraz metody wprowadzania obcego DNA do komórek); metody PCR i qRT-PCR; hybrydyzacja 
kwasów nukleinowych (sondy hybrydyzacyjne, Northern Blot, Southern Blot, dot-blot); biblioteki 
genomowe i cDNA; sekwencjonowanie DNA (standardowe metody sekwencjonowania, sekwencjonowanie 
nowej generacji); podstawowe informacje dotyczące globalnych metod transkryptomicznych, 
proteomicznych i metabolomicznych oraz metod służących wykrywaniu interakcji międzycząsteczkowych.  

26. Biophysics 
Biofizyka 

Structure of biopolymers. First and second law of thermodynamics, entropy and Gibbs free energy. 
Electrical and chemical work, electrochemical potential. Thermodynamics linked active transport. 
Oxidation-reduction reactions in biology. Biophysics of lipids, phase transition, monolayer and liposomes. 
Biological membranes, structure and function, peripheral and integral membrane proteins. Transport 
across biological membrane, diffusion, natural permeability, ionophore mediated. Protein mediated 
transport, uniport, symport, antiport. Transport of sugars and amino acids, periplasmic transport 
system, transport of macromolecules. The chemiosmotic theory, the tenets of the chemiosmotic 
hypothesis. The chemisomotic proton circuit, the measurement of protonmotive forces, seprate 
estimation of membrane potential and proton gradient. Mitochondrial respiratory chains, complex I 
(NADH-UQ oxidoreductase), complex II, complex III (UQ-cyt c oxidoreductase), complex IV (ytochrome 
c oxidase). The light reaction of photosynthesis in bacteria. Structure of photosynthetic reaction centers. 
The photosynthetic electron transport in plant, oxygen evolution. The photosynthetic antenna pigment-
protein complexes, light energy transfer. Gibbs energy content of reaction as a function of its 
displacement fron equilibrium. The ATP synthase, structure and function. Stereochemistry of ATP 
hydrolysis. Techniques of chloroplast and tylakoid preparation. Experimental methods in photosynthetic 
electron transfer chain study. 
Metody badania struktury biopolimerów. Pierwsza i druga zasada termodynamiki, energia swobodna i 
entalpia swobodna. Zależność energii Gibbsa od stężenia, zmiana wolnej energii w reakcjach 
chemicznych. Praca chemiczna, praca elektryczna, potencjał chemiczny. Termodynamika aktywnego 
transportu przez błony. Reakcje oksydoredukcyjne - znaczenie w biologii. Biofizyka lipidów, struktury 
ciekłokrystaliczne, przejścia fazowe, monowarstwy, liposomy. Błony biologiczne - struktura i funkcja, 
białka błonowe integralne i peryferyczne. Transport przez błonę biologiczną, dyfuzja, przepuszczalność 
naturalna i indukowana (jonofory i rozprzęgacze). Transport katalizowany przez białka, symport, uniport, 
antyport. Symport cukrów i aminokwasów, periplazmatyczny system transportu, transport 
makrocząsteczek. Teoria chemiosmotyczna, postulaty Mitchell’a, obwód protonowy, pomiar siły 
protonomotorycznej, badanie prądu protonowego. Kontrowersje wokół teorii chemiosmotycznej. 
Mitochondrialny łańcuch oddechowy, kompleksy I, II i III. Oksydaza cytochromowa, pompowanie 
protonów. Reakcje świetlne w bakteriach fotosyntetycznych, centrum reakcji bakterii fotosyntetycznych. 
Fotosyntetyczny transport elektronów w roślinach wyższych, wydzielanie tlenu. Anteny fotosyntetyczne, 
transport energii świetlnej. Energia Gibbsa i przesunięcie od stanu równowagi, obserwowany stosunek 
działania mas. ATP-aza - struktura i funkcja, hydroliza ATP. Techniki preparacji chloroplastów i 
tylakoidów.  Metody eksperymentalne w badaniu łańcucha fotosyntetycznego transferu elektronów. 
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27. 
Cell Culture Techniques (elective) 
Hodowle komórkowe (przedmiot do 
wyboru) 

Plant Cell Culture techniques: types of tissue cultures, tissue cultures derived from various organs and 
cell types; equipment used for plant cell cultures, cell-culture set-up and maintenance, nutritional 
requirements of tissue cultures, used media and supplements including the use of plant hormones in 
tissue cultures; plant variability in tissue cultures, including genetic and epigenetic changes; the use of 
tissue cultures in the production of metabolites, and pharmaceutical proteins including the creation of 
transgenic plants and root hair culture; use of tissue cultures in plant propagation and plant breeding; 
storage of cultures including cryopreservation and artificial seed technology; quality testing of tissue 
cultures, microbial contamination. 
Animal Cell Culture techniques: safety of work with animal cells and tissue cultures and genetically 
modified microorganisms; organization of animal cell culture laboratory; preservation of sterile 
conditions during work with animal cells; cells’ authentication; cells’ media; sources of cells and tissues; 
characterization of primary cell cultures and cell lines; modern applications employing animal cell 
cultures in researches aiming to solve scientific problems raised in biology, pharmacology, biotechnology 
and medicine. 
Hodowle komórek zwierzęcych: bezpieczeństwo pracy z komórkami i tkankami zwierzęcymi oraz 
mikroorganizmami genetycznie modyfikowanymi; organizacja laboratorium hodowli komórek 
zwierzęcych; zachowanie sterylnych warunków podczas pracy z komórkami zwierzęcymi; autentykacja 
komórek; media hodowlane; źródła komórek i tkanek; charakterystyka pierwotnych hodowli 
komórkowych oraz linii komórkowych; nowoczesne zastosowania wykorzystujące hodowle komórek 
zwierzęcych w badaniach mających na celu rozwiązanie problemów naukowych podniesionych w biologii, 
farmakologii, biotechnologii oraz medycynie. 
Hodowle komórek roślinnych: 
Rodzaje hodowli tkankowych, hodowle tkankowe pochodzące z różnych narządów  i tkanek.Sprzęt 
używany do hodowli komórek roślinnych, zakładanie utrzymania hodowli komórkowej, wymagania 
żywieniowe kultur tkankowych, stosowane podłoża i suplementy, w tym zastosowani hormonów w 
kulturach tkankowych. Zmienność roślin w kulturach tkankowych, w tym zmiany genetyczne i 
epigenetyczne. Zastosowanie kultur tkankowych w produkcji metabolitów i białek farmaceutycznych, w 
tym tworzenie roślin transgenicznych i  wykorzystanie kultur korzeni włośnikowych. Wykorzystanie kultur 
tkankowych do masowego rozmnażania roślin i otrzymywania nowych odmian roślin. Przechowywanie 
kultur, w tym technologia krioprezerwacji i sztucznych nasion. Badanie jakości kultur tkankowych i ocena  
skażeń mikrobiologicznych. 

28. Bionformatics 
Bionformatyka 

Subject and levels of genomics and bioinformatics analyses; biological databases; computational 
methods in recognition of protein coding sequences in Prokaryota and Eukaryota; structure and 
organization of genomes, genome analyses, comparative genomics; computational analyses of RNA 
sequences; alignment of pair of sequences and multiple sequence alignment; searching databases for 
similar sequences (FASTA and BLAST algorithms); motifs and patterns in sequences; computational 
analyses of protein sequences, analysis of basic physicochemical properties, recognition of 
transmembrane regions, motifs and domains in proteins, determination of secondary structure; 
databases of structures, methods predicting tertiary structure, structural classification of proteins; 
phylogenetics and molecular evolution, construction and evaluation of phylogenetic trees, 
phylogenomics; system biology. 
Subject and levels of genomics and bioinformatics analyses; biological databases; computational 
methods in recognition of protein coding sequences in Prokaryota and Eukaryota; structure and 
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organization of genomes, genome analyses, comparative genomics; computational analyses of RNA 
sequences; alignment of pair of sequences and multiple sequence alignment; searching databases for 
similar sequences (FASTA and BLAST algorithms); motifs and patterns in sequences; computational 
analyses of protein sequences, analysis of basic physicochemical properties, recognition of 
transmembrane regions, motifs and domains in proteins, determination of secondary structure; 
databases of structures, methods predicting tertiary structure, structural classification of proteins; 
phylogenetics and molecular evolution, construction and evaluation of phylogenetic trees, 
phylogenomics; system biology. 

29. Seminar 1. 
Seminarium 1. 

Guidelines and good practices of giving effective scientific presentations. 
Wskazówki i dobre praktyki prezentowania wyników naukowych. 

30. Molecular Organization of the Cell 
Molekularna organizacja komórki 

Prokaryote and Eukaryote. Methods used in the studies of the cell. Microscopy techniques. Application of 
antibodies. Cell cultures. Compartmentation of eukaryotic cells. Biological membranes, lipid bilayer. 
Membrane proteins. Membrane asymmetry. Basics of the membrane transport phenomena. ABC-
transporters. Exo- and endocytosis. Cytosol. Cytoskeleton: microfilaments, intermediate filaments and 
microtubules. Organization and functions of cytoskeleton. Cell-cell and cell extracellular matrix 
junctions/adhesions. Extracellular matrix. Nucleus – nuclear envelope structure, nuclear pores, nuclear 
traffic. Nuclear matrix. Peroxisomes. Endoplasmic reticulum. Membrane biosynthesis. Golgi complex and 
its role in glycoprotein and glycolipid carbohydrate chains processing. Formation of secretory 
vesicles/granules. Lysosomes role and heterogeneity. Signal transduction to and within the cell. Growth 
and division of the cell. Eukaryotic cell cycle and its regulation. Molecular mechanisms of the cell cycle 
regulation; check points. Cyclins and cyclin-dependent kinases, growth factors and their receptor 
kinases. Reciprocal interactions of cells during development. TGF-β signaling. Stem cells. Programmed 
cell death and its regulation pathways. Basic concepts of cancer. Proto-oncogenes and tumor suppressor 
genes. 
Procaryota i Eucaryota. Metody stosowane w badaniach komórki. Techniki mikroskopowe. Zastosowanie 
przeciwciał. Hodowle komórkowe. Techniki frakcjonowania struktur subkomórkowych. Błony biologiczne, 
dwuwarstwa lipidowa. Białka błonowe. Asymetria błon. Podstawy zjawisk transportu błonowego. 
Transportery ABC. Egzo- i endocytoza. Cytosol. Cytoszkielet: mikrofilamenty, włókna pośrednie i 
mikrotubule. Organizacja i funkcje cytoszkieletu. Połączenia / zrosty macierzy międzykomórkowej i 
komórkowej. Macierz zewnątrzkomórkowa. Jądro - struktura otoczki jądrowej, pory jądrowe, transport 
do jądra. Macierz jądrowa. Peroksysomy. Retikulum endoplazmatyczne. Biosynteza błon. Aparat 
Golgiego i jego rola w w obróbce łańcuchów węglowodanowych. Pęcherzyki wydzielnicze. Rola 
lizosomów. strategie chemicznego przekazywania sygnałów pomiędzy komórkami. Wzrost i podziały 
komórkowe. Cykl komórkowy eukariotyczny i jego regulacja. Molekularne mechanizmy regulacji cyklu 
komórkowego; punkty kontrolne. Cykliny i kinazy zależne od cyklin, czynniki wzrostu i ich kinazy 
receptorowe. Oddziaływanie komórek podczas rozwoju. Sygnalizacja TGF-β. Komórki macierzyste. 
Programowana śmierć komórki i jej regulacja. Podstaw molekularnych procesu nowotworowego. 
Protoonkogeny i geny supresorowe nowotworów. 

31. 
Biotechnology (elective) 
Biotechnologia (przedmiot do 
wyboru) 

Medical Biotechnology: Microorganisms in biotechnology, biology, selection, improvement, kinetics of 
microbial growth. Bioreactor design, bioprocess control and optimization. Downstream processing, 
disintegration methods, bioproducts purification and formulation. Insect and mammalian cell culture. 
Enzyme biotechnology, enzymes from plants, animals and microorganisms. Recombined proteins: 
overexpression, purification, refolding, principles of protein design. Recombinant proteins of high value, 



9 

therapeutic proteins. Biotransformations and bioproducts: amino acids, organic acids, microbial 
polysaccharides and lipids, antibiotics and biodegradable plastics. Bionanotechnology and business of 
biotechnology. 
Industrial Biotechnology: Biological and biochemical characteristics of selected groups of microorganisms 
used in industrial processes. Biotechnological aspects of the production technology: food (wine, beer, 
bread, butter, cheese, yogurt), organic compounds (organic solvents, antibiotics, vitamins). The use of 
microorganisms for biotransformation of chemical compounds and as bioindicators. Microbial corrosion. 
The basic technological solutions. Scaling-up biotechnological processes. Bioreactors. Issues associated 
with magnification scale. Introduction to organizational and legal issues related to the production. 
Biotechnologia medyczna: Zastosowanie mikroorganizmów w biotechnologii, selekcja, modyfikacje, 
kinetyka wzrostu. Bioreaktory, budowa, kontrola oraz optymalizacja bioprocesów. Oczyszczanie 
produktów, metody dezintegracji komórek, oczyszczania oraz formulacji produktów. Enzymy w 
biotechnologii, enzymy pochodzenia zwierzęcego, roślinnego, mikrobiologicznego. Rekombinowane 
białka, nadprodukcja, oczyszczanie, zwijanie, podstawy projektowania białek. Rekombinowane białka o 
wysokiej wartości, białka terapeutyczne. Biotransformacje oraz bioprodukty: aminokwasy, kwasy 
organiczne, polisacharydy oraz lipidy pochodzenia mikrobiologicznego, antybiotyki, biodegradowalne 
tworzywa. Wprowadzenie do bionanotechnologii oraz komercjalizacji bioproduktów.   
Biotechnologia przemysłowa:  
Biologiczna i biochemiczna charakterystyka wybranych grup mikroorganizmów wykorzystywanych w 
procesach przemysłowych. Biotechnologiczne aspekty technologii produkcji: żywności (wino, piwo, 
pieczywo, masło sery, jogurty), związków organicznych (rozpuszczalniki organiczne, antybiotyki, 
witaminy). Zastosowanie mikroorganizmów do biotransformacji związków chemicznych oraz jako 
bioindykatorów. Ochrona przed korozją mikrobiologiczna. Podstawowe rozwiązania technologiczne. 
Zagadnienia związane z powiększaniem skali. Wprowadzenie do zagadnień organizacyjno-prawnych 
związanych z produkcją. 

32. Preparative Biochemistry 
Preparatyka biochemiczna 

Choice of tissue (plant/animal) material and setup of extraction conditions. Clarification and 
condensation of extracted material. Basic techniques applied during protein and peptides purification 
(precipitation, fractionation, ion-exchange chromatography, hydrophobic chromatography, gel filtration, 
affinity chromatography, immuno-precipitation. HPLC and FPLC techniques; reverse phase 
chromatography (RP). Purification of recombinant proteins. Scaling up of purification process. 
Wybór materiału i ustalenie optymalnych warunków ekstrakcji. Klarowanie i zagęszczanie ekstraktów. 
Podstawowe zasady i techniki stosowane w oczyszczaniu i wydzielaniu białek. Tradycyjne metody 
oczyszczania białek: strącanie, frakcjonowanie, chromatografia jonowymienna, chromatografia 
hydrofobowa, filtracja żelowa, chromatografia powinowactwa, immunoprecypitacja. Techniki HPLC i 
FPLC; chromatografia z odwróconymi fazami (RP). Oczyszczanie białek rekombinowanych. Przejście w 
oczyszczaniu białek w skali micro- do skali makro 

33. Bioethics 
Bioetyka 

The concept, characteristics and methods of bioethics. Doctor-patient relationship. Status of the human 
body and its parts. Genetics and new technologies.Ethics of scientific research in biomedicine and 
biotechnology. 
Pojęcie, charakterystyka i metody bioetyki. Relacja lekarz-pacjent. Status ciała ludzkiego i jego części. 
Genetyka i nowe technologie. Etyka badań naukowych w biomedycynie i biotechnologii. 

34. Seminar 2. 
Seminarium 2. 

Guidelines and good practices of giving effective scientific presentations. 
Wskazówki i dobre praktyki prezentowania wyników naukowych. 
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35. Bioprocess Engineering 
Inżynieria bioprocesowa 

Microorganisms of industrial importance; the isolation, preservation and improvement of industrially 
important microorganisms; the development of inocula for industrial fermentations; media for industrial 
bioprocesses; sterilization; classification of microbial growth techniques and kinetics, the recovery and 
purification of fermentation products; fermenters - structure, functions, division; examples of industrial 
production of biomass and secondary and primary metabolism products; economics of bioprocess 
engineering; mass and energy balance of the microbial growth in industrial processes. 
Inżynieria bioproduktów: bilanse i modele wzrostu drobnoustrojów, kinetyka reakcji enzymatycznych, 
techniki hodowli wgłębnej i w podłożach stałych, unieruchomienie materiału biologicznego, wymiana 
masy i ciepła w bioreaktorach, zmiana skali procesów bioreaktorowych, przygotowanie surowców 
biotechnologicznych: metody sterylizacji pożywek i optymalizacji ich składu, mechaniczne rozdrabnianie i 
mieszanie, wydzielanie i oczyszczanie bioproduktów: filtracja, wirowanie, precypitacja, metody 
membranowe i chromatograficzne, ekstrakcja, destylacja i rektyfikacja oraz suszenie materiałów 
biologicznych. 

36. Enzymology 
Enzymologia 

Introduction to enzymology, catalysis, reaction rates; factors affecting enzyme activity; allosteric 
regulation of enzymes; enzyme-substrate binding equilibria; thermodynamics of enzymatic reactions; 
enzyme classification; enzyme inhibition; industrial applications of enzymes; clinical aspects of enzymes. 
Wstęp do enzymologii, kataliza, prędkości reakcji enzymatycznych; czynniki wpływające na aktywność 
enzymów; allosteryczna regulacja enzymów; równania opisujące równowagowe wiązania enzymów i 
substratów; termodynamika rekacji enzymatycznych; klasyfikacja enzymów; inhibicja aktywności 
enzymatycznej; przemysłowe zastosowania enzymów; zastosowania enzymów w medycynie i 
diagnostyce. 

37. 
Economics 
Ekonomia 
 

Economics and the economy. Tools of economic analysis. Demand, supply and the market. Elasticities of 
demand and supply. Consumer choice and demand decisions. Costs. Perfect competition and pure 
monopoly. The labour market. Welfare economics. Government spending and revenue. Natural 
monopoly: public or private? iscal policy and foreign trade. Money and banking. Monetary and fiscal 
policy. Aggregate supply, prices and adjustment to shocks. Inflation, expectations and credibility. 
Unemployment. Economic growth. International trade. Poverty, development and globalisation. 
Ekonomia i gospodarka.Narzędzia analizy ekonomicznej. Popyt, podaż i rynek. Elastyczność popytu i 
podaży. Wybór konsumenta i decyzje dotyczące popytu. Koszty. Konkurencja doskonała i czysty 
monopol. Rynek pracy. Ekonomia dobrobytu. Przychody i wydatki państwa. Monopol naturalny: publiczny 
czy prywatny? Polityka fiskalna i handel zagraniczny. Pieniądz i bankowość. Polityka pieniężna i fiskalna. 
Zagregowana podaż, ceny i dostosowanie polityki do wstrząsów. Inflacja, oczekiwania i wiarygodność. 
Bezrobocie. Wzrost gospodarczy. Handel międzynarodowy. Ubóstwo, rozwój gospodarczy i pojęcie 
globalizacji. 

38. Immunology 
Immunologia 

Structure and function of the immune system. Innate and acquired immunity. Immunoglobulins, their 
types and function. Immune tolerance, MHC system and its functions. Immunology of reproduction, 
immune tolerance towards fetus, immune causes of infertility. Immunity of newborns. Grafts and 
immunosupression. Primary and acquired immunodeficiences. Autoimmunity, causes, symptoms and 
treatment. Allergies, diagnostics and treatment. Vaccination. Tumor immunology. Inflammation and anti-
inflamatory drugs. Immune techniques in diagnostics and in research. Antibodies, polyclonal and 
monoclonal, modifications of antibodies and their use. 
Struktura i funkcja układu odpornościowego. Odporność nieswoista i swoista. Odporność komórkowa i 
humoralna. Przeciwciała i ich znaczenie w odporności. Tolerancja: układ zgodności tkankowej, 
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mechanizmy rozróżniania antygenów własnych od obcych. Immunologia ciąży: mechanizmy rozpoznania 
ciąży przez układ odporności i rozwój tolerancji na płód, immunologiczne przyczyny niepłodności. 
Przeszczepy i immunosupresja. Autoagresja: czynniki wpływające na rozwój autoagresji, przykłady 
chorób. Alergie, diagnostyka i leczenie. Szczepionki. Immunologia nowotworów. Stan zapalny i leki 
przeciwzapalne. Techniki immunologiczne w diagnostyce i badaniach. Przeciwciała poliklonalne i 
monoklonalne, modyfikacje przeciwciał i ich zastosowanie. 

39. Intellectual property law 
Prawo własności intelektualnej 

Features of intellectual property law; copyright; industrial property rights; patent law. 
Cechy prawa własności intelektualnej, prawo autorskie, prawa własności przemysłowej, prawo 
patentowe. 

40. BSc Seminar 
Konwersatorium licencjackie 

Guidelines and good practices for scientific writing are presented; individual student work: searching for 
scientific literature and presenting the existing state of knowledge in the written form. 

41. Elective lectures*: 
Wykłady do wyboru*: 

The student chooses a lecture from the list of lectures updated before the semester. 
Student wybiera wykład z zaktualizowanej przed semestrem listy wykładów do wyboru. 

42. 

Elective lecture: 
Food Toxicology 
Wykład do wyboru –  
Toksykologia żywności 

Introduction to Food Toxicology, history and concepts of toxicology. Absorption, distribution, 
biotransformation and elimination of toxicants. Methods of toxicological research. Food contaminants. 
Natural toxins in plants and fungi . Toxicants formed during food processing. Toxicology of selected food 
additives. 
Wprowadzenie do toksykologii żywności, historia i pojęcia oraz definicje w toksykologii. Absorpcja, 
dystrybucja, biotransformacja i eliminacja substancji toksycznych. Metody badań toksykologicznych. 
Zanieczyszczenia żywności. Naturalne toksyny roślin i grzybów. Substancje toksyczne powstające 
podczas przetwarzania żywności. Toksykologia wybranych dodatków do żywności. 

43. 

Elective lecture: 
Molecular Neurobiology of Learning 
and Memory 
Wykład do wyboru –  
Neurobiologia molekularna uczenia 
się i pamięci 

Cytoarchitecture of the neural network and synapses on the example of the neocortex and the 
hippocampus. Interdisciplinary studies on the structure-function relationship of synaptic receptors. 
Neuroplasticity and learning and memory. Molecular and cellular mechanisms of synaptic plasticity. 
Research on memory engrams using molecular biology and optogenetics methods. Review of selected 
latest experimental biology techniques used in learning and memory neuroscience. 
Cytoarchitektura sieci neuronalnej i synaps na przykładzie kory nowej i hipokampa. Interdyscyplinarne 
badania nad relacją struktura-funkcja receptorów synaptycznych. 
Neuroplastyczność a uczenie się i pamięć. Molekularne i komórkowe mechanizmy plastyczności 
synaptycznej. Badania nad engramami pamięciowymi z zastosowaniem metod biologii molekularnej i 
optogenetyki. Przegląd wybranych najnowszych technik biologii eksperymentalnej stosowanych w 
neurobiologii uczenia się i pamięci. 

44. 

Elective lecture: 
Microbiology and Health 
Wykład do wyboru –  
Mikrobiologia a zdrowie 

Components of human natural intestinal flora and their role in the development of immune system. 
Division of pathogenic microorganisms according to their transmission route: soil (tetanus) and water 
born (cholera) infections, infections transmitted by insects (malaria) and ticks (Lyme Disease). Ways of 
preventing infections. Main human parasites - ways of transmission, preventing infection. Opportunistic 
pathogens and emerging diseases - reasons of occurrence, ways of preventing infections. 
Skład ludzkiej naturalnej flory jelitowej i jej rola w rozwoju odporności. Klasyfikacja mikroorganizmów 
chorobotwórczych w zależności od ich drogi przenoszenia: gleba (tężec), woda (cholera), owady 
(malaria) i kleszcze (choroba z Lyme). Sposoby zapobiegania zakażeniom. Główne ludzkie pasożyty - 
sposoby przenoszenia, zapobieganie zakażeniom. Patogeny oportunistyczne i nowe choroby - przyczyny 
występowania, sposoby zapobiegania zakażeniom. 
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45. 

Elective lecture: 
Genetic Regulation of Development 
 
Wykład do wyboru –  
Genetyczna regulacja rozwoju 

Basic interests of developmental biology. Animal experimental biology and animal model systems. Genes 
and development in general. Signal transduction in development. Cell cycle. Mitosis. Meiosis. 
Embryogenesis and genetic predeterminations of embryogenesis. Mechanisms governing cell 
specifications. Determination of polarity in invertebrates and vertebrates. Ectoderm development. 
Development of mesoderm and endoderm. Organogenesis in invertebrate model systems. Organogenesis 
in vertebrates. Limb development and regeneration. 
Podstawowe zainteresowania biologii rozwojowej. Biologia eksperymentalna na zwierzętach i modelach 
zwierzęcych. Geny i rozwój. Transdukcja sygnału w rozwoju. Cykl komórkowy: Mitoza. Mejoza. 
Embriogeneza i genetyczne uwarunkowania embriogenezy. Mechanizmy specyfikacji komórek. 
Oznaczanie polarności bezkręgowców i kręgowców. Rozwój ektodermy. Rozwój mezodermy i endodermy. 
Organogeneza w układach modelowych bezkręgowców. Organogeneza u kręgowców. Rozwój i 
regeneracja kończyn. 

46. 

Elective lecture: 
Fluorescence in Biology and 
Biotechnology 
Wykład do wyboru –  
Fluorescencja w biologii i 
biotechnologii 

The concept of fluorescence, absorption and emission of light, fluorescence characteristics, light sources, 
detectors, optical systems; fluorescent tags; fluorescent probes; polarization of fluorescence; excitation 
energy transfer (FRET); spectrofluorimetry; fluorescent and confocal microscopy; high-resolution 
microscopy (STED, STORM, etc.); dynamic measurements (FRAP) and fluorescence correlation 
spectroscopy (FCS); Fluorescence lifetime measurements (FLIM); measurements of intermolecular 
interactions (FRET and FCCS); Flow cytometry and cell sorting (FACS). Examples of applications and 
problem solving. 
Pojęcie fluorescencji, absorbcja i emisja światła, charakterystyki fluorescencji, źródła światła, detektory, 
układy optyczne; znaczniki fluorescencyjne; sondy fluorescencyjne; polaryzacja fluorescencji; transfer 
energii wzbudzenia (FRET); spektrofluorymetria; mikroskopia fluorescencyjna i konfokalna; mikroskopia 
wysokorozdzielcza (STED, STORM, etc.); pomiary dynamiczne FRAP i spektroskopia korelacyjna (FCS); 
pomiary czasów życia fluorescencji (FLIM); pomiary oddziaływań międzycząsteczkowych (FRET i FCCS); 
cytometria przepływowa i sortowanie komórek (FACS). Przykłady zastosowania i rozwiązywania 
problemów badawczych. 

47. 

Elective lecture: 
Molecular Basis of 
Neurodegenerative Diseases 
Wykład do wyboru –  
Molekularne podstawy chorób 
neurodegeneracyjnych 

Social and medical aspects of neurodegenerative diseases (Alzheimer's disease; Parkinson's disease, 
multiple sclerosis, amyotrophic lateral diseases (APP, Amyloidβ, tau, synuclein, SOD, etc.). Neurotropic 
factors. Blood-brain barrier. Oxidative stress in neurodegenerative diseases with particular emphasis on 
the role of metal ions. Diagnosis of neurodegenerative diseases. Current and potential therapies for 
neurodegenerative diseases. 
Społeczne i medyczne aspekty chorób neurodegeneracyjnych (choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, 
stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, gąbczaste encefalopatie). Hipoteza kaskady 
amyloidu i jej uaktualnienia. Białka markerowe chorób neurodegeneracyjnych (APP, Amyloidβ, tau, 
synukleina, SOD, etc.). Czynniki neurotropowe. Bariera krew-mózg. Stres oksydacyjny w chorobach 
neurodegeneracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem roli jonów metali. Diagnostyka chorób 
neurodegeneracyjnych. Obecnie stosowane i potencjalne terapie chorób neurodegeneracyjnych. 
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Załącznik nr 19 
 

Nazwa kierunku studiów: Chemia 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 19 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Podstawy chemii Podstawowe prawa chemiczne. Pierwiastki chemiczne, związki chemiczne, mieszaniny. Definicje pojęć: 
mol, masa molowa, liczba atomowa, liczba masowa. Rodzaje stężeń, przeliczenie stężeń. Reakcje 
chemiczne – typy, stechiometria. Budowa atomu, orbitale, zasady zapełniania, reguła Hunda, zakaz 
Pauliego. Układ okresowy, prawo okresowości. Wiązania chemiczne, elektroujemność. Hybrydyzacja, 
symetria cząsteczek, teoria VSEPR. Oddziaływania międzycząsteczkowe, stany skupienia materii, 
przemiany fazowe. Roztwory związków chemicznych, rozpuszczalność. Woda, dysocjacja, kwasy i zasady, 
pH. Równowaga chemiczna. Efekty cieplne reakcji chemicznych, kryteria samorzutności reakcji. Szybkość 
reakcji chemicznych. Podstawy elektrochemii. Reakcje jądrowe - podstawy. 

2. Bezpieczeństwo w laboratorium 
chemicznym 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące stosowania substancji chemicznych i zarządzania chemikaliami; 
systemy kontroli chemikaliów; klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych, piktogramy, rodzaje 
znaków/kodów ostrzegawczych/środków ostrożności, etykiety sygnalizacyjne; analiza kart charakterystyki 
substancji; projektowanie etykiet produktów chemicznych; identyfikacja i kwalifikacja zagrożeń 
powodowanych czynnikami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem substancji o specyficznym 
oddziaływaniu na zdrowie i środowisko; systemy redukcji zagrożeń, rodzaje środków ochrony, procedury 
postępowania podczas zagrożeń, monitoring stanowiska pracy w laboratorium chemicznym; zasady oceny 
narażenia na substancje toksyczne; klasyfikacja, postępowanie z substancjami toksycznymi i o 
specyficznym oddziaływaniu na zdrowie, odległe następstwa narażenia; postępowanie z odpadami 
chemicznymi (przechowywanie, segregacja, neutralizacja, utylizacja); podstawowe zasady bezpiecznego 
stosowania aparatury/szkła laboratoryjnego, podstawowych technik laboratoryjnych; planowanie 
eksperymentu chemicznego; organizacja pracy w laboratorium; analiza i ocena zagrożeń chemicznych w 
procesie produkcji leków; analiza wybranych wypadków w laboratoriach, systemy prewencji wypadkowej, 
algorytm oceny ryzyka. 

3. Matematyka Logarytmy, badanie funkcji elementarnych, rozwiązywanie równań kwadratowych, sześciennych i 
wykładniczych.  Wektory. Liczby zespolone. Granica ciągu.  Szeregi liczbowe (kryteria zbieżności). Funkcje 
jednej zmiennej: Granica i ciągłość, pochodna i różniczka, twierdzenie Lagrange’a i wzór Taylora z resztą 
drugiego rzędu, szacowanie błędów, całka Riemanna nieoznaczona i oznaczona. Funkcje wielu zmiennych: 
ciągłość i pochodne cząstkowe, ekstrema, ekstrema warunkowe i metoda mnożników Lagrange’a, 
równania różniczkowe  zwyczajne I rzędu ( o zmiennych rozdzielonych, jednorodne i liniowe), równania 
różniczkowe  zwyczajne II rzędu o stałych współczynnikach. Macierze i wyznaczniki, układy równań 
liniowych, wartości własne. 
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4. Chemia analityczna Równowagi chemiczne w układach homogennych: kwas-zasada, utleniacz-reduktor, jon metalu-ligand oraz 
w układach heterogennych: osad-roztwór. Czynniki wpływające na przesunięcie stanu równowagi 
chemicznej i jego konsekwencje analityczne. Reakcje w roztworach niewodnych. Główne techniki 
analityczne uwzględniające identyfikację, maskowanie, rozdział oraz oparte na w/w równowagach 
klasyczne metody ilościowego oznaczania pierwiastków (metody objętościowe i wagowe). Ocena 
wiarygodności metod analitycznych i oszacowanie błędów. 

5. Fizyka Lądunki i pole elektryczne, prawo Gaussa, potencjał, pojemność, prąd elektryczny, pole magnetyczne, 
indukcja elektromagnetyczna, magnetyzm materii, prąd zmienny, fale elektromagnetyczne, optyka 
geometryczna, polaryzacja, interferencja, dyfrakcja. 

6. Podstawy informatyki Wyszukiwanie informacji naukowej w zasobach internetu oraz specjalistycznych bazach danych (Chemical 
Abstracts). Rysowanie struktur związków chemicznych. Przygotowanie multimedialnej prezentacji na 
zadany temat. Podstawy Matlaba. Zastosowanie Matlaba do analizy danych. Podstawy programowania w 
Matlabie. 

7. Chemia kwantowa Historia kwantów, postulat Plancka, promieniowanie termiczne, teoria promieniowania we wnęce, 
kwantowa teoria Einsteina zjawiska fotoelektrycznego, zjawisko Comptona, eksperyment Davissona i 
Germera, dwoista natura promieniowania elektromagnetycznego (dwoistość falowo-korpuskularna), fale 
materii (postulat de Broglie’a), własności fal materii, zasada komplementarności, zasada nieoznaczoności, 
filozofia teorii kwantowej, funkcja falowa ψ, interpretacja Borna. Postulaty mechaniki kwantowej. Aparat 
matematyczny chemii kwantowej. Rozwiązanie równania Schrödingera dla: cząstki swobodnej, 
nieskończenie głębokiej studni potencjału, cząstki padającej na barierę potencjału (efekt tunelowania) i 
oscylatora harmonicznego. Cząstka na pierścieniu. Cząstka na powierzchni kuli, rotator sztywny. Moment 
pędu. Atom jednoelektronowy - sposób rozwiązania równania Schrödingera, dyskusja rozwiązań, własności 
orbitali atomowych. Metody przybliżonego rozwiązania równania Schrödingera - metoda wariacyjna 
(twierdzenie wariacyjne, metoda Ritza), rachunek zaburzeń dla stanów niezdegenerowanych. Spin 
elektronowy. Sprzężenie spinowo-orbitalne. Termy atomowe. Układy wieloelektronowe, przybliżenie 
jednoelektronowe. Przybliżenie Borna-Oppenheimera. Elementy teorii wiązań chemicznych. 

8. Chemia nieorganiczna Teorie opisujące wiązania chemiczne, budowa sieci związków jonowych i metali, budowa związków 
nieorganicznych i kompleksowych. Struktury cząsteczek dwu- i wieloatomowych. Klasyfikacja reakcji 
chemicznych, reakcje wymiany elektronów i protonów, kwasy i zasady. Właściwości pierwiastków grup 
głównych i ich związków. Nomenklatura związków nieorganicznych i metaloorganicznych. Budowa 
związków kompleksowych według teorii pola krystalicznego i teorii orbitali molekularnych. Właściwości 
magnetyczne i spektroskopowe związków pierwiastków przejściowych. Reakcje wymiany ligandów i 
przeniesienia elektronu w związkach kompleksowych. Trwałość kinetyczna i termodynamiczna związków 
kompleksowych, kinetyka reakcji. Związki metaloorganiczne i ich zastosowanie w katalizie, elementy 
chemii bionieorganicznej.  

9. Chemia fizyczna Podstawowe pojęcia i definicje termodynamiki fenomenologicznej. Przemiany fizyczne w fazie gazowej 
(gaz doskonały). Funkcje termodynamiczne. I i II zasada termodynamiki. Relacje pomiędzy funkcjami 
termodynamicznymi. Prawo Hessa i Kirchhoffa. Molowe wielkości cząstkowe. Potencjał chemiczny. 
Równowagi chemiczne w fazie gazowej. Równowagi w układach jednoskładnikowych. Równowagi w 
układach dwuskładnikowych. Właściwości koligatywne roztworów. Równowagi w układach 
trójskładnikowych. Kinetyka chemiczna – podstawowe pojęcia i kinetyczne równania różniczkowe. 
Kinetyka reakcji złożonych. Mechanizmy reakcji. Przybliżenie stanu stacjonarnego. 
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10. Chemia organiczna Znaczenie związków organicznych(występowanie w przyrodzie, zastosowania medyczne, przemysłowe i 
laboratoryjne). Nomenklatura IUPAC związków organicznych. Struktura a właściwości chemiczne i 
fizykochemiczne związków organicznych. Struktura i wiązania w związkach organicznych. Kwasy i 
zasady, molekuły polarne i niepolarne. Reakcje alkanów. Energia dysocjacji wiązania. Wolnorodnikowe 
halogenowanie alkanów. Cykloalkany. tereoizomeria. Właściwości i reakcje halogenków alkilowych. 
Dwucząsteczkowa substytucja nukleofilowa. Jednocząsteczkowa substytucja nukleofilowa. Reakcje 
eliminacji. Alkohole: właściwości i strategie syntezy. Etery, etery koronowe, epoksydy i sulfidy. Jądrowy 
rezonans magnetyczny jako narzędzie określenia struktury związków organicznych. Alkeny. 
Spektroskopia oscylacyjna w chemii organicznej. Alkiny. Sprzężone dieny - układy ze zdelokalizowanymi 
wiązaniami. Spektroskopia elektronowa w nadfiolecie i zakresie widzialnym w chemii organicznej. 
Benzen i aromatyczność: reakcje aromatycznej substytucji elektrofilowej, podstawniki a kontrola 
regioselektywności. Grupa karbonylowa: aldehydy i ketony.Enole, reaktywność jonów enolanowych, 
kondensacja aldolowa : α,β-nienasycone aldehydy i ketony. Kwasy karboksylowe. Spektrometria mas w 
chemii organicznej. Aminy i ich pochodne. Chemia podstawionych pochodnych benzenu: alkilobenzeny, 
aminy aromatyczne, fenole. Reakcja kondensacji Claisena: synteza związków β-dikarbonylowych. 
Monosacharydy, disacharydy, polisacharydy. Związki heterocykliczne (furan, tiofen, pirol, pirydyna, 
porfiryny). Elementy strategii syntezy organicznej. Aminokwasy, peptydy, białka i kwasy nukleinowe: 
biopolimery. Związki metaloorganiczne - otrzymywanie, budowa, właściwości, zastosowania. Polimery - 
metody otrzymywania, budowa, właściwości i zastosowania. Żywice fenolowe, epoksydowe i poliestrowe.  

11. Analityka instrumentalna Podział technik analitycznych. Prawo Lamberta-Beera, zastosowania analityczne . Absorpcyjna (ASA) i 
emisyjna (EAS-ICP) spektroskopia atomowa w analizie śladowych i ultraśladowych stężeń metali. 
Spektroskopia molekularna w zakresie UV-VIS; analityczne zastosowania spektrofotometrii i 
spektrofluorymetrii. Spektrometria FTIR i spektroskopia ramanowska w analizie układów biologicznych. 
Analityczne aspekty metody NMR. Spektrometria mas – zastosowanie do identyfikacji i analizy 
strukturalnej związków organicznych. Potencjometria, elektrody jonoselektywne. Metody 
woltamperometryczne. Konduktometria, miareczkowanie konduktometryczne. Metody kulometryczne w 
analizie przemysłowej i monitoringu zanieczyszczeń atmosfery. Rozdzielanie i analiza mieszanin za pomocą 
chromatografii gazowej i cieczowej i elektroforezy kapilarnej.  

12. Podstawy chromatografii Chromatografia gazowa i cieczowa – podstawy i obecne rozwiązania analityczne. Techniki oczyszczania 
prób biologicznych, preparatyka złożonych mieszanin, ekstrakcja do fazy stałej, mikroekstrakcja do fazy 
stacjonarnej, ekstrakcja cieczowa. Chromatografia kolumnowa i cienkowarstwowa w analizie 
instrumentalnej. Specyficzne i łączone techniki chromatograficzne stosowane w analizie chemicznej. 
Metody ilościowo-jakościowe w analizie chromatograficznej. Walidacja danych, wybrane techniki 
chemometryczne, sposób wykonania raportów końcowych z uzyskanych wyników. 

13. Technologia chemiczna Podstawowe pojęcia, terminologia, zasady technologiczne. Projektowanie procesów technologicznych. 
Ekonomika produkcji, aspekty prawne związane z wieloformatową produkcją w przemyśle chemicznym, 
badania BR, własność przemysłowa, ochrona patentowa. Ocena technologii w aspekcie ochrony 
środowiska, koncepcji zrównoważonego rozwoju, metody LCA, analiza wybranych przykładów. Analiza 
wybranych klasycznych i innowacyjnych procesów technologicznych. Chemia i technologia surfaktantów. 
Metalurgia. Surowce w technologii syntez nieorganicznych. Technologie uzdatniania wody. Wymieniacze 
jonowe w technologiach wielkoformatowych. Technologie przemysłu nieorganicznego. Technologie 
przemysłowe syntez organicznych. Wybrane procesy przemysłowe uwodornienia, utleniania, alkilowania, 
chlorowania związków organicznych, syntezy z tlenku węgla i związków organicznych, procesy hydratacji, 
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kondensacji, estryfikacji. Chemia i technologia polimerów i biopolimerów.  

14. Praktyki zawodowe Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien 
zapoznać się z warunkami BHP na stanowisku pracy, strukturą organizacyjną zakładu, zakresem 
obowiązków na danym stanowisku pracy, obecnym w zakładzie parkiem maszynowym, zagadnieniami 
dotyczącymi gospodarki materiałowej oraz zasadami przestrzegania ochrony środowiska.  
W czasie praktyki zawodowej studenci ustalają z przedstawicielem zakładu szczegółowy plan praktyki, 
dokonują obserwacji wybranych stanowisk pracy, podejmują działania powierzone im przez 
przedstawiciela zakładu, prowadzą dokumentację (dziennik praktyk) z obserwacji poznawanych procesów i 
wykonywanych zadań. 

15. Przedmioty do wyboru (PDW)  Przedmiotu do wyboru często się zmieniają, a treści programowe są dostępne w sylabusach. 

16. Pracownia licencjacka lub 
Seminarium licencjackie  
(do wyboru) 

Treści programowe zależą od tematu realizowanej pracy licencjackiej. 

17. Egzamin licencjacki Treści programowe obejmują materiał ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych.  
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Załącznik nr 20 
 
Nazwa kierunku studiów: Chemia 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 20 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Blok specjalnościowy I Treść programowe zależą od wybranej specjalności. Szczegółowe treści programowe znajdują się w 
sylabusach specjalności: 
- chemia fizyczna 
- chemia organiczna 
- chemia nieorganiczna i kataliza 
- analityka instrumentalna 
- chemia materiałów dla nowych technologii. 

2.  Zaawansowane metody 
eksperymentalne 

UV-Vis, CD (Spektroskopia w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego nadfioletu, dichroizm kołowy); 
IR/Raman (Spektroskopia w podczerwieni, Ramana); Metody magnetyczne; NMR (Spektroskopia 
magnetycznego rezonansu jądrowego); EPR (spektroskopia elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego); Metody elektrochemiczne; MS (spektrometria mas); Metody Chromatograficzne; 
Metody Termochemiczne; Spektroskopia dielektryczna; Mikroskopia SEM i TEM (mikroskopia elektronowa 
skanningowa i transmisyjna). 

3.  Informatyka II Numeryczna analiza danych: macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych (cramerowskich oraz 
nadmiarowych); równania nieliniowe; interpolacja wielomianowa ; aproksymacja średniokwadratowa 
(wielomianowa oraz za pomocą funkcji dowolnej postaci); numeryczne obliczanie pochodnych; 
całkowanie numeryczne ; minimalizacja funkcji jednej i wielu zmiennych ; wektory i wartości własne 
macierzy. 
Statystyczna analiza danych: wstępna analiza danych, statystyka opisowa; techniki wnioskowania 
statystycznego; analiza wariancji; podstawy korelacji i regresji (w tym wielorakiej); analiza błędów; 
statystyczne podstawy planowania doświadczeń. 

4.  Blok specjalnościowy II Treść programowe zależą od wybranej specjalności. Szczegółowe treści programowe znajdują się w 
sylabusach specjalności: 
- chemia fizyczna 
- chemia organiczna 
- chemia nieorganiczna i kataliza 
- analityka instrumentalna 
- chemia materiałów dla nowych technologii. 

5.  Modelowanie molekularne Metody mechaniki klasycznej. Podstawy teoretyczne metod chemii kwantowej: metoda Hartree-Focka, 
metody półempiryczne, metody ab initio SCF, funkcje bazy, metody korelacyjne (MPn, CI i CC), metody 
funkcjonałów gęstości. Optymalizacja struktury geometrycznej, lokalizacja stanów przejściowych, 
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modelowanie drogi reakcji chemicznej. Modelowanie struktury i własności układów molekularnych w fazie 
gazowej i roztworach (model supermolekularny i metody ciągłego otoczenia). Teoria oddziaływań 
międzycząsteczkowych. Oddziaływania międzycząsteczkowe – interpretacja na gruncie metod rachunku 
zaburzeń i ujęcia supermolekularnego. Zastosowanie metod chemii kwantowej w spektroskopii 
molekularnej. Badania układów molekularnych za pomocą metod Monte Carlo. Badania właściwości 
dynamicznych układów molekularnych – metody dynamiki molekularnej (klasycznej, opartej na polu sił i 
ab initio). Modelowanie procesów chemicznych dla układów typu nano – wybrane przykłady. 

6.  Przedsiębiorczość i ochrona 
własności intelektualnej 

Zapoznanie ze światowym rynkiem wysokich technologii; Ocena umiejętności biznesowych; Selekcja 
pomysłu biznesowego z obszaru wysokich technologii; Rynkowa ocena pomysłu/technologii; Badania 
konkurencyjności rynku; Metody ochrony własności intelektualnej; Pozyskiwanie kapitału na działalność 
innowacyjną; Poznanie kolejnych etapów wprowadzenia na rynek technologii; Rejestracja i wprowadzenia 
podmiotu biznesowego na rynek. 

7.  Przedmioty humanistyczne/ 
społeczne (do wyboru) 
Nauka a popnauka w dyskursie 
medialnym 
 
 
 
 
 
 
Komunikacja wizerunkowa 

 
Wprowadzenie do przedmiotu. Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (I) – zarys teorii. 
Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (II) – myślenie potoczne. Jak konstruuje się 
autorytet naukowy. Nauka jako show. Dominujący model mediów (szkoła z Birmingham). Propaganda 
scjentystyczna. Projekcja „Genialnych”. Kto tworzy naukę? Potoczny obraz naukowca jako geniusza. 
Znachorzy i szeptuchy: wczoraj a dzisiaj. Analiza wybranych materiałów prasowych (np. „Porady 
babuni”). Zakazana psychologia oraz neurobiologiczne pranie mózgów. Kim jest ekspert? Kultura 
ekspertów na przykładzie coachingu oraz wybranych fragmentów telewizji śniadaniowej. Jaki obraz nauki 
tworzy kino? I jakie ma to konsekwencje? Czy ADHD istnieje? Kontrowersje medyczne. Nauka 
skorumpowana. Nauka a wielkie koncerny. Czy w przeszłości odwiedzali nas kosmici? To pewne, a 
dzisiaj?  
 
Definicja proces komunikowania: wyznaczniki pragmatyczne, strukturalne, językowe. Typologia 
komunikacji – komunikowanie interpersonalne bezpośrednie, medialne, komunikowanie interpersonalne 
pośrednie. Komunikowanie werbalne i niewerbalne  - strategie komunikacyjne. Komunikowanie 
informacyjne oraz perswazyjne. Tekst jako akt komunikacji, relacja: tekst a dyskurs, tekst a styl, tekst a 
język, tekst a gatunek. Dyskursywny i językowy obraz świata. Wyznaczniki tekstu jako zdarzenia 
komunikacyjnego. Teksty wizerunkowe w dyskursie publicznym. Wizerunek jako instrument zarządzania 
obrazem świata. Struktura logiczna i retoryczna tekstu. Schematy argumentacji. Warsztaty w 
redagowaniu tekstów. Obraz świata utrwalony w tekstach intencjonalnie perswazyjnych. Język i styl 
tekstów intencjonalnie perswazyjnych. 

8.  Przedmioty do wyboru Przedmiotu do wyboru często się zmieniają, a treści programowe są dostępne w sylabusach. 

9.  Pracownia magisterska Treści programowe zależne od realizowanego tematu pracy magisterskiej.  

10. Seminarium magisterskie Zagadnienia z chemii zatwierdzone przez Radę Wydziału jako tematy prac magisterskich 
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Specjalność: studia międzynarodowe 
 
1. Blok specjalnościowy I 

Chemia organiczna 
Znaczenie syntezy organicznej we współczesnej chemii i przemyśle chemicznym. Typy transformacji w 
chemii organicznej. Reakcje utlenienia i redukcji w chemii organicznej. Reagenty i ich zastosowanie. 
Metody rozbudowy szkieletu węglowego. Reakcje typu kondensacji aldolowej, reakcje z karboanionami, 
reakcje sprzęgania (katalityczne, utleniające i reduktywne). Metody syntezy struktur jedno i 
wielopierścieniowych. Metody syntezy heterocykli i makrocykli. Strategia i planowanie syntezy. Analiza 
retrosyntetyczna, syntony, umpolung. Wykorzystanie metod analitycznych w procesie wieloetapowej 
syntezy. Standardy publikacyjne. 

2. Zaawansowane metody 
eksperymentalne 

UV-Vis, CD (Spektroskopia w zakresie światła widzialnego oraz bliskiego nadfioletu, dichroizm kołowy); 
IR/Raman (Spektroskopia w podczerwieni, Ramana); Metody magnetyczne; NMR (Spektroskopia 
magnetycznego rezonansu jądrowego); EPR (spektroskopia elektronowego rezonansu 
paramagnetycznego); Metody elektrochemiczne; MS (spektrometria mas); Metody Chromatograficzne; 
Metody Termochemiczne; Spektroskopia dielektryczna; Mikroskopia SEM i TEM (mikroskopia 
elektronowa skanningowa i transmisyjna). 

3. Informatyka II Numeryczna analiza danych: macierze, wyznaczniki, układy równań liniowych (cramerowskich oraz 
nadmiarowych); równania nieliniowe; interpolacja wielomianowa ; aproksymacja średniokwadratowa 
(wielomianowa oraz za pomocą funkcji dowolnej postaci); numeryczne obliczanie pochodnych; 
całkowanie numeryczne ; minimalizacja funkcji jednej i wielu zmiennych ; wektory i wartości własne 
macierzy. 
Statystyczna analiza danych: wstępna analiza danych, statystyka opisowa; techniki wnioskowania 
statystycznego; analiza wariancji; podstawy korelacji i regresji (w tym wielorakiej); analiza błędów; 
statystyczne podstawy planowania doświadczeń. 

4. Blok specjalnościowy II 
Współczesna chemia 
koordynacyjna 

Podstawy teoretyczne fizykochemii nieorganicznej. Teoria orbitali molekularnych, teoria pola 
krystalicznego, podstawowe właściwości spektroskopowe i magnetyczne kompleksów w oparciu o teorię 
grup. Widma absorpcyjne, emisyjne i prawa absorpcji. Elektronowa spektroskopia absorpcyjna i 
emisyjna oraz spektroskopia elektronowego rezonansu jądrowego i ich zastosowania analityczne. 
Nieorganiczna chemia supramolekularna. Rola wiązania koordynacyjnego w tworzeniu struktur 
supramolekularnych, kompleksy makrocykliczne, selektywne wiązanie kationów i anionów, 
samoorganizacja kompleksów metali. Supramolekularne aspekty chemii bionieorganicznej, materiały 
optyczne i magnetyczne, elektronika molekularna, czujniki chemiczne. Nieorganiczno-organiczne 
polimery hybrydowe. Idea węzła i łącznika w polimerze koordynacyjnym. Podstawowe grupy polimerów 
koordynacyjnych. Struktury zeolitowe oraz ich analogi nieorganiczno-organiczne. Kowalencyjne 
materiały porowate. Podejście izoretikularne w projektowaniu polimerów koordynacyjnych. Synteza 
solwotermalna i mechanochemiczna. Topologia i izomeria w sieciach polimerów koordynacyjnych. Opis 
porowatości w ujęciu teoretycznym i eksperymentalnym. Elastyczne i dynamiczne sieci koordynacyjne. 
Sorpcja i separacja gazów i par w materiałach porowatych. Ciepło adsorpcji. Materiały porowate w 
katalizie. Polimery koordynacyjne jako nośniki leków. Materiały elektroaktywne. 

5. Modelowanie molekularne Metody mechaniki klasycznej. Podstawy teoretyczne metod chemii kwantowej: metoda Hartree-Focka, 
metody półempiryczne, metody ab initio SCF, funkcje bazy, metody korelacyjne (MPn, CI i CC), metody 
funkcjonałów gęstości. Optymalizacja struktury geometrycznej, lokalizacja stanów przejściowych, 
modelowanie drogi reakcji chemicznej. Modelowanie struktury i własności układów molekularnych w 
fazie gazowej i roztworach (model supermolekularny i metody ciągłego otoczenia). Teoria oddziaływań 
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międzycząsteczkowych. Oddziaływania międzycząsteczkowe – interpretacja na gruncie metod rachunku 
zaburzeń i ujęcia supermolekularnego. Zastosowanie metod chemii kwantowej w spektroskopii 
molekularnej. Badania układów molekularnych za pomocą metod Monte Carlo. Badania właściwości 
dynamicznych układów molekularnych – metody dynamiki molekularnej (klasycznej, opartej na polu sił i 
ab initio). Modelowanie procesów chemicznych dla układów typu nano – wybrane przykłady. 

6. Przedsiębiorczość i ochrona 
własności intelektualnej 

Zapoznanie ze światowym rynkiem wysokich technologii; Ocena umiejętności biznesowych; Selekcja 
pomysłu biznesowego z obszaru wysokich technologii; Rynkowa ocena pomysłu/technologii; Badania 
konkurencyjności rynku; Metody ochrony własności intelektualnej; Pozyskiwanie kapitału na działalność 
innowacyjną; Poznanie kolejnych etapów wprowadzenia na rynek technologii; Rejestracja i 
wprowadzenia podmiotu biznesowego na rynek. 

7. Przedmioty humanistyczne/ 
społeczne (do wyboru) 
Nauka a popnauka w dyskursie 
medialnym 
 
 
 
 
 
 
Komunikacja wizerunkowa 

Wprowadzenie do przedmiotu. Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (I) – zarys teorii. 
Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (II) – myślenie potoczne. Jak konstruuje się 
autorytet naukowy. Nauka jako show. Dominujący model mediów (szkoła z Birmingham). Propaganda 
scjentystyczna. Projekcja „Genialnych”. Kto tworzy naukę? Potoczny obraz naukowca jako geniusza. 
Znachorzy i szeptuchy: wczoraj a dzisiaj. Analiza wybranych materiałów prasowych (np. „Porady 
babuni”). Zakazana psychologia oraz neurobiologiczne pranie mózgów. Kim jest ekspert? Kultura 
ekspertów na przykładzie coachingu oraz wybranych fragmentów telewizji śniadaniowej. Jaki obraz 
nauki tworzy kino? I jakie ma to konsekwencje? Czy ADHD istnieje? Kontrowersje medyczne. Nauka 
skorumpowana. Nauka a wielkie koncerny. Czy w przeszłości odwiedzali nas kosmici? To pewne, a 
dzisiaj?  
 
Definicja proces komunikowania: wyznaczniki pragmatyczne, strukturalne, językowe. Typologia 
komunikacji – komunikowanie interpersonalne bezpośrednie, medialne, komunikowanie interpersonalne 
pośrednie. Komunikowanie werbalne i niewerbalne  - strategie komunikacyjne. Komunikowanie 
informacyjne oraz perswazyjne. Tekst jako akt komunikacji, relacja: tekst a dyskurs, tekst a styl, tekst 
a język, tekst a gatunek. Dyskursywny i językowy obraz świata. Wyznaczniki tekstu jako zdarzenia 
komunikacyjnego. Teksty wizerunkowe w dyskursie publicznym. Wizerunek jako instrument zarządzania 
obrazem świata. Struktura logiczna i retoryczna tekstu. Schematy argumentacji. Warsztaty w 
redagowaniu tekstów. Obraz świata utrwalony w tekstach intencjonalnie perswazyjnych. Język i styl 
tekstów intencjonalnie perswazyjnych. 

8. Przedmioty do wyboru Przedmiotu do wyboru zmieniają się i co roku są ustalane z Uniwersytetem w Sassari. Treści 
programowe są dostępne w sylabusach. 

9. Pracownia magisterska Treści programowe zależne od realizowanego tematu pracy magisterskiej.  

10. Seminarium magisterskie Zagadnienia z chemii zatwierdzone przez Radę Wydziału jako tematy prac magisterskich 

 
Specjalność: zaawansowana synteza w chemii/ advanced synthesis in chemistry  
 
1. Zaawansowana chemia organiczna 

 
 
 

Synteza organiczna. Badania podstawowe i stosowane, przemysł chemiczny. Rozwój historyczny i stan 
bieżący. Reakcje utleniania: przekształcenia grup funkcyjnych, poziomy utlenienia; utleniacze na bazie 
metali, utlenianie sulfotlenków, hiperwalentne odczynniki jodowe, odczynniki nadtlenkowe, dwutlenek 
selenu. Reakcje redukcji: uwodornienie, redukcje typu Bircha, diimid, wodorki i alkoksywodorki, wodorki 
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B i Al i Si; chemo- i regioselektywność, dekarboksylacja; redukcja Clemmensena i Wolffa-Kiżnera. 
Reakcje podstawienia CH i CX: rodnikowe i elektrofilowe chlorowcowanie (halogenowanie): Wohla-
Zieglera, benzylowe, α-karbonylowe, etynylowe. Nukleofilowe podstawienia alifatyczne i aromatyczne, 
podstawienia acylowe; reakcje aktywowane fosfinami, kataliza z użyciem eterów koronowych i PTC,  
reakcja Williamsona, diazometan, synteza amin; rozszczepienie eterów i estrów; reakcje Ullmanna, 
Buchwalda-Hartwiga. Reakcje typu reakcji aldolowej: struktura a kwasowość wiązań CH, powstawanie i 
względna reaktywność enolanów, kondensacja aldolowa i jej warianty, model Zimmermana-Traxlera, 
synteza enamin Storka, litoiminy, addycja Michaela, reakcja Baylisa-Hillmana. Odczynniki 
metaloorganiczne: Mg, Li, Gilman, itp .; właściwości, otrzymywanie, stabilność, reaktywność; 
bezpośrednia metalacja CH, wymiana metal-halogen. Reakcje sprzęgania: homsprzęganie i sprzęganie 
krzyżowe, reakcje sprzęgania utleniającego, redukcyjnego i katalitycznego. Sprzęganie typu Wurtza, 
Ullmanna i Scholla; Reakcje CHPW i Lipshutza, sprzęganie alkinów; Kataliza oparta na Pd, mechanizmy i 
projektowanie katalizatorów; sprzęganie Sonogashiry, Hecka, Stille'a, Suzukiego, Negishiego i Kumady. 
Synteza wiązań wielokrotnych: olefinacja vs eliminacja; dehydrohalogenowanie, eliminacja Hofmanna i 
pokrewne  reakcje, dihaloelimincja; Reakcja Wittiga i jej modyfikacje: tworzenie i stabilność ylidów, 
reaktywność i mechanizm; sprzęganie McMurry'ego: mechanizm i selektywność; kondensacja 
acyloinowa, olefinacje Ramberga-Bäcklunda, Coreya-Wintera, Julii-Lythgoe, Takaiego-Utimoto, Coreya-
Fuchsa; przegrupowania karbenów; metateza olefin: katalizatory, zakres stosowalności, mechanizm. 
Elementy analizy retrosyntetycznej: FGI, rozłączenia, syntony, odczynniki; Typy syntonów, strategie 
rozłączania i drogi syntezy związków 1,n-difunkcyjnych, odwrócenie polarności (umpolung), 
odpowiedniki anionów acylowych, α-elektrofilów i homoenolanów. Strategie w syntezie organicznej: 
historyczny rozwój syntezy organicznej, synteza totalna vs. formalna; strategiczne planowanie sekwencji 
reakcji: związki aromatyczne; chemo- i regioselektywność; grupy zabezpieczające: wiązania CH, NH i 
OH: metody ochrony i odbezpieczania, stabilność. Synteza kontrolowana stereochemicznie: elementy 
stereogeniczne i stereoizomeria; stereochemiczny rezultat typowych reakcji; stereoselektywność i 
stereospecyficzność; ścieżki prowadzące do otrzymywania  czystych izomerów: asymetryczna indukcja, 
zasób chiralny, metody separacji; stereochemiczne modele addycji karbonylu; pomocniki chiralne; 
synteza asymetryczna: Sharpless, Noyori, Knowles; metody organokatalityczne i biokatalityczne; 
absolutna synteza asymetryczna. Reakcje annulacji: tworzenie pierścieni 3- do 7-członowych. 
podstawowe strategie dotyczące annulacji; efekt wielkości pierścienia; reakcje cyklopropanowania; 
pierścienie 4-członowe: cykloaddycja 2 + 2, ekstruzje, przegrupowanie; pierścienie 5-członowe: 
annulacje dwuskładnikowe, reakcje otwarcia pierścieni cyklopropanowych; pierścienie 6-członowe: 
cykloaddycje Robinsona, Dielsa-Aldera, tandemowa; pierścienie 7-członowe: rozszerzenie 6-członowych 
pierścieni i przegrupowanie układów bicyklicznych. Węglowodory wielopierścieniowe; układy alicykliczne: 
izomery adamantanu, twistanu, cubanu, benzenu; sprzężone układy π: naftalen i wyższe aceny; azulen; 
heksabenzokoroneny; cyklooktatetraen, annuleny, heliceny. Związki heterocykliczne. Synteza piroli, 
furanów i tiofenów. Reakcje Paala-Knorra, Knorra, Hinsberga, Zarda-Bartona, TOSMIC i inne reakcje 
pokrewne. Indole i karbazole: indolizacja Fischera. Reaktywność piroli, furanów i tiofenów, substytucja 
elektrofilowa, reakcja metalacji. Pirydyny: synteza i reaktywność. Synteza azoli, cykloaddycja dipolowa. 
Bis-heterocykle. Makrocykle. Początki, znaczenie biologiczne i zastosowania chemii makrocykli. Synteza 
z użyciem techniki wysokich rozcieńczeń: teoria i zastosowania. Efekty templatowe. Synteza makrocykli 
pirolowych. Polimery. Definicje i pojęcia w chemii polimerów. Wzrost łańcucha vs. polimeryzacja po 
etapie wzrostu. Polietylen i polipropylen: kataliza vs. stereochemia. Polimeryzacja żyjąca, ATRP, 
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Advanced organic chemistry 

polimery kondensacyjne. Biopolimery: peptydy i sacharydy. Dendrymery: synteza zbieżna i rozbieżna. 
 
Contemporary organic synthesis: Role of organic synthesis in contemporary chemistry and chemical 
industry. Types of synthetic transformations. Oxidations and reductions in organic chemistry. Reagents 
and their applications. Methods of carbon-carbon bond formation. Aldol-type condensations, reactions 
with carbanions, coupling reactions (oxidative, reductive, and catalytic). Synthesis of carbocycles. 
Synthesis of heterocyclic and macrocyclic systems. Strategy and planning in organic synthesis. 
Retrosynthetic analysis, synthons, umpolung. Analytical methods in organic synthesis. Publication 
standards. Practical organic chemistry. Scientific information in the organic chemistry. Safety in the 
organic chemistry laboratory. How to conduct a lab book and a synthetic documentation? Modern 
laboratory equipment. Separation and purification of the reaction products. High vacuum techniques – 
vacuum/inert gas line, Schlenk techniques, vacuum distillation. Work in a controlled atmosphere. Glove-
box as a convenient tool for protecting substrates/products from decomposition. Purification of reagents 
and solvents. Chromatography as a powerful tool for identification and separation of products. Special 
reaction techniques (photochemical and microwave synthesis, solid phase synthesis). Visualisation of the 
experimental data. Analytical methods in organic chemistry: NMR spectroscopy. Mass spectrometry. 
Other analytical methods useful in organic chemistry. 

2. Zaawansowana chemia 
nieorganiczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advanced inorganic chemistry 

Synteza, charakterystyka i zastosowanie związków metaloorganicznych. Karbonylki metali, kompleksy 
wodorkowe. Elementarne etapy reakcji katalitycznych. Mechanizmy reakcji katalizowanych przez 
kompleksy metali. Korelacja struktura-reaktywność. Zastosowanie reakcji katalitycznych w 
przemysłowej syntezie organicznej. Nieorganiczna chemia supramolekularna. Rola wiązania 
koordynacyjnego w tworzeniu struktur supramolekularnych, kompleksy makrocykliczne, selektywne 
wiązanie kationów i anionów, samoorganizacja kompleksów metali. Supramolekularne aspekty chemii 
bionieorganicznej, materiały optyczne i magnetyczne, elektronika molekularna, czujniki chemiczne. 
Podstawy teoretyczne fizykochemii nieorganicznej. Termy. Teoria orbitali molekularnych i teoria pola 
krystalicznego. Przybliżenie silnego i słabego pola. Diagramy Orgela i Tanabe-Sugano. Elementy teorii 
grup. Reguły wyboru. Podstawowe właściwości spektroskopowe i magnetyczne kompleksów w oparciu o 
teorię grup. Widma absorpcyjne, emisyjne i prawa absorpcji. Elektronowa spektroskopia absorpcyjna i 
emisyjna oraz spektroskopia elektronowego rezonansu jądrowego i ich zastosowania w chemii 
koordynacyjnej. Nieorganiczno-organiczne polimery hybrydowe. Idea węzła i łącznika w polimerze 
koordynacyjnym. Podstawowe grupy polimerów koordynacyjnych. Struktury zeolitowe oraz ich analogi 
nieorganiczno-organiczne. Kowalencyjne materiały porowate. Podejście izoretikularne w projektowaniu 
polimerów koordynacyjnych. Synteza solwotermalna i mechanochemiczna. Topologia i izomeria w 
sieciach polimerów koordynacyjnych. Opis porowatości w ujęciu teoretycznym i eksperymentalnym. 
Elastyczne i dynamiczne sieci koordynacyjne. Sorpcja i separacja gazów i par w materiałach porowatych. 
Ciepło adsorpcji. Materiały porowate w katalizie. Polimery koordynacyjne jako nośniki leków. Materiały 
elektroaktywne. 
Synthesis, characterization and applications of organometallic compounds. Metal complexes with M-H 
and M-CO bondings. Elementary steps in catalytic reactions. Mechanisms of catalytic reactions. 
Structure-reactivity correlation. Application of catalytic reactions in industrial processes. Inorganic 
supramolecular chemistry. The role of coordination bonds in the formation of supramolecular 
assemblies, macrocyclic complexes, selective binding of cations and anions, self-organization of metal 
complexes. Supramolecular aspects in bioinorganic chemistry, optical and magnetic materials, molecular 
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electronics, chemical sensors. Theoretical background in inorganic physicochemistry. Molecular orbital 
theory and crystal field theory. Approach of strong and weak field. Diagrams of Orgel and Tanabe-
Sugano. Elements of group theory. Spectroscopic and magnetic properties of complexes based on group 
theory. Absorption, emission and absorption spectra. Electronic absorption and emission spectroscopy 
and electron paramagnetic resonance spectroscopy and their application in coordination chemistry. 
Inorganic-organic hybrid materials, metal-organic frameworks. The concept of a node and a linker in a 
coordination polymer. Classification of coordination polymers. Zeolites and their inorganic-organic 
analogues. Covalent organic frameworks. Isoreticular approach in the design of coordination polymers. 
Solvothermal synthesis and mechanochemistry. Topology and isomerism in coordination polymer 
frameworks. Theoretical and experimental description of porosity in solids. Dynamic coordination 
networks. Sorption and separation of gases and vapors in porous materials. Heat of adsorption. Porous 
materials in catalysis. Coordination polymers as drug delivery systems. Electroactive materials. 

3. Modelowanie molekularne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molecular modelling 

Metody mechaniki klasycznej. Podstawy teoretyczne metod chemii kwantowej: metoda Hartree-Focka, 
metody półempiryczne, metody ab initio SCF, funkcje bazy, metody korelacyjne (MPn, CI i CC), metody 
funkcjonałów gęstości. Optymalizacja struktury geometrycznej, lokalizacja stanów przejściowych, 
modelowanie drogi reakcji chemicznej. Modelowanie struktury i własności układów molekularnych w 
fazie gazowej i roztworach (model supermolekularny i metody ciągłego otoczenia). Teoria oddziaływań 
międzycząsteczkowych. Oddziaływania międzycząsteczkowe – interpretacja na gruncie metod rachunku 
zaburzeń i ujęcia supermolekularnego. Zastosowanie metod chemii kwantowej w spektroskopii 
molekularnej. Badania układów molekularnych za pomocą metod Monte Carlo. Badania właściwości 
dynamicznych układów molekularnych – metody dynamiki molekularnej (klasycznej, opartej na polu sił i 
ab initio). Modelowanie procesów chemicznych dla układów typu nano – wybrane przykłady. 
Molecular mechanics methods, presentation of different force fields. Theoretical backgrounds of quantum 
chemical methods: the Hartree-Fock method, semiempirical methods, ab initio SCF methods, basis 
functions, electron correlation methods (MPn, CI and CC), theory functional methods. Methods of 
optimization of geometrical structures of chemical systems (stationary points of the potential energy 
surface, localization of transition states). Modelling of chemical reactions. Modelling of structures and 
properties of molecular systems in gas phase and in solvents (supermolecular model and continuum 
models of environment). Theory of molecular interactions – interpretation on base of perturbation theory 
and supermolecular approach. Hybrid methods (QM/MM and ONIOM methods). Application of quantum 
chemical methods in molecular spectroscopy. Monte Carlo methods – fundamentals and application to 
chemical systems. Molecular dynamics methods (classical and ab initio) – fundamentals and application 
to chemical systems. 

4. Przedsiębiorczość i ochrona 
własności intelektualnej 
 
 
 
 
Entrepreneurship and IP protection 

Zapoznanie ze światowym rynkiem wysokich technologii; Ocena umiejętności biznesowych; Selekcja 
pomysłu biznesowego z obszaru wysokich technologii; Rynkowa ocena pomysłu/technologii; Badania 
konkurencyjności rynku; Metody ochrony własności intelektualnej; Pozyskiwanie kapitału na działalność 
innowacyjną; Poznanie kolejnych etapów wprowadzenia na rynek technologii; Rejestracja i 
wprowadzenia podmiotu biznesowego na rynek. 
Introduction to a global high technology market. Assessment of individual business skills. Selection of a 
new business idea from a high technology area. Market evaluation of a new idea/technology. Study of 
market competitiveness. Possible methods of IP assessment and protection. Raising capital for 
innovative activity/business. Learn successive stages on an introduction of a technology to the market. 
Registration and introduction of a new entity into the market 
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5. Społeczeństwo obywatelskie, 
demokracja i jej 
instytucje/Komunikacja, informacja 
i procesy poznawcze 
 
Communication, speech freedom 
and other human rights and 
freedoms in democratic society 

Znaczenie i natura prawa i demokracji. Pochodzenie i cel konstytucji. Źródła prawa w konstytucji. 
Podstawy systemów państwowych. Koncepcja praw, wolności i obowiązków obywatelskich. Społeczna 
gospodarka rynkowa. Rola parlamentu, partii politycznych, sądów, trybunałów i prawidłowego 
ustawodawstwa. Decentralizacja, demokracja bezpośrednia, organizacje pozarządowe i media w 
społeczeństwie obywatelskim. 
Meaning and nature of law and democracy. Sources of law in the Constitution of RP. Legal system. 
Media in international regulations. Specific responsibilities of media.. Advertising Law. The issue and 
limits of freedom of expression. Rights and obligations of journalists. Law on Competition in activity of 
media.. The issue and protection of copyright and related rights.. Digital media law. Right for privacy. 

6. Przedmioty do wyboru (PDW)  
Optional courses  

Przedmiotu do wyboru często się zmieniają, a treści programowe są dostępne w sylabusach. 
Optional courses often changes, and content is available in syllabuses. 

7. Pracownia magisterska  
Master laboratory/seminar  

Treści programowe zależą od tematu realizowanej pracy magisterskiej. 
Content depends on selected topic of master thesis.  

8. Seminarium magisterskie 
Master seminar 

Zagadnienia z chemii zatwierdzone przez Radę Wydziału jako tematy prac magisterskich 
Topics of Master thesis accepted by Faculty Council 
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Załącznik nr 21 
  
Nazwa kierunku studiów: Chemia i toksykologia sądowa 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 21 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Chemia ogólna i nieorganiczna Podstawowe pojęcia i prawa w chemii. Budowa atomu. Budowa jądra atomowego. Podstawy mechaniki 
kwantowej: funkcja falowa, poziomy energetyczne atomów, liczby kwantowe. Zasady określania 
konfiguracji elektronowej w atomie danego pierwiastka (energia orbitali, Zakaz Pauliego, Reguła Hunda). 
Układ okresowy pierwiastków. Zmiany właściwości pierwiastków chemicznych w grupach i okresach.  
Konfiguracja elektronowa pierwiastków, a ich właściwości fizyczne i chemiczne. Wiązania chemiczne i 
oddziaływania międzycząsteczkowe.Wstęp do statyki i kinetyki chemicznej. Wstęp do termodynamiki. 
Wodne roztwory elektrolitów. Teorie kwasów i zasad, Dysocjacja elektrolityczna. Wykładnik jonów 
wodorowych. Iloczyn rozpuszczalności. Hydroliza soli. Roztwory buforowe. Reakcje utleniania i redukcji. 
Podstawowe pojęcia, bilansowanie reakcji, przewidywanie kierunku reakcji redoks na podstawie 
potencjałów redukcyjnych. Ogniwa galwaniczne. Związki kompleksowe. Nazewnictwo, pojęcia liganda, 
liczby koordynacyjnej. Wiązanie kowalencyjne, wzory Lewisa, orbitale cząsteczkowe. Struktura 
elektronowa cząsteczek dwu- i wieloatomowych i budowa przestrzenna. Wiązania pośrednie pomiędzy 
jonowymi a kowalencyjnymi. Wiązanie metaliczne i teoria pasmowa. Właściwości związków wynikające z 
rodzaju wiązania. Teoria kwasów i zasad Lewisa. Kwasy i zasady miękkie i twarde. Superkwasy i 
superzasady. Rozpuszczalniki. Wodór, wodorki, wiązanie wodorowe. Charakterystyka pierwiastków grup 
głównych i ich związków (wszystkie grupy). Budowa związków kompleksowych według teorii pola 
krystalicznego i orbitali molekularnych. Właściwości donorowe ligandów, ligandy �-akceptorowe. 
Właściwości magnetyczne i spektroskopowe związków kompleksowych. Szereg spektrochemiczny. 
Struktura przestrzenna związków kompleksowych, hybrydyzacja, liczby. Koordynacji. Efekt Jahna- 
Tellera. Izomeria związków kompleksowych. Typy i mechanizmy reakcji związków kompleksowych, 
reakcje wymiany ligandów i reakcje przeniesienia elektronu. Efekt trans. Trwałość kinetyczna i 
termodynamiczna. Charakterystyka pierwiastków d-elektronowych i ich związków. Związki 
metaloorganiczne i ich zastosowanie. Elementy katalizy z użyciem związków metali. Elementy chemii 
bionieorganicznej. 

2. Bezpieczeństwo w laboratorium 
chemicznym 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące stosowania substancji chemicznych i zarządzania chemikaliami; 
systemy kontroli chemikaliów; klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych, piktogramy, rodzaje 
znaków/kodów ostrzegawczych/środków ostrożności, etykiety sygnalizacyjne; analiza kart 
charakterystyki substancji; projektowanie etykiet produktów chemicznych; identyfikacja i kwalifikacja 
zagrożeń powodowanych czynnikami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem substancji o 
specyficznym oddziaływaniu na zdrowie i środowisko; systemy redukcji zagrożeń, rodzaje środków 
ochrony, procedury postępowania podczas zagrożeń, monitoring stanowiska pracy w laboratorium 
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chemicznym; zasady oceny narażenia na substancje toksyczne; klasyfikacja, postępowanie z 
substancjami toksycznymi i o specyficznym oddziaływaniu na zdrowie, odległe następstwa narażenia; 
postępowanie z odpadami chemicznymi (przechowywanie, segregacja, neutralizacja, utylizacja); 
podstawowe zasady bezpiecznego stosowania aparatury/szkła laboratoryjnego, podstawowych technik 
laboratoryjnych; planowanie eksperymentu chemicznego; organizacja pracy w laboratorium; analiza i 
ocena zagrożeń chemicznych w procesie produkcji leków; analiza wybranych wypadków w laboratoriach, 
systemy prewencji wypadkowej, algorytm oceny ryzyka. 

3. Fizyka z elementami biofizyki Pomiary fizyczne: wartość średnia; niepewność pomiarowa wielkości mierzonej bezpośrednio;  
niepewność pomiarowa wielkości wyznaczanej pośrednio; zapis wyników pomiarowych; cyfry znaczące;  
współzależność cech; korelacja i regresja liniowa; zmienna losowa i jej rozkłady; kryteria oceny metod 
analitycznych; zjawiska transportu: liczba Avogadro, stała Boltzmanna, stała gazowa, stała Faradaya;  
dyfuzja – równanie dyfuzji; osmoza;  zjawiska elektryczne na błonie półprzepuszczalnej, pH-metr;  
zależność ruchliwości od masy; elektroforeza; transport dyfuzyjny pod wpływem pola elektrycznego;  
zastosowania elektroforezy; termodynamika: równanie gazu doskonałego, przemiany; funkcje 
termodynamiczne; praca, temperatura, ciepło; zasada zachowania energii – pierwsza zasada 
termodynamiki; druga zasada termodynamiki; potencjał chemiczny; termodynamika reakcji 
chemicznych; optyka; metody pomiarowe podstawy; spektrofotometria; polarymetria; spektroskopie : 
EPR, NMR.  

4. Matematyka Funkcja i jej właściwości Składanie funkcji. Funkcja odwrotna. Funkcje potęgowe , wykładnicze 
logarytmiczne. Ciąg i granica ciągu. Pojęcie zbieżności. Granice właściwe i niewłaściwe. Granica funkcji w 
punkcie. Granice jednostronne funkcji. Asymptoty funkcji. Ciągłość funkcji w punkcie i na przedziale. 
Podstawowe własności funkcji ciągłych. Rodzaje punktów nieciągłości. Pochodna funkcji Definicja i 
właściwości. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Ekstrema funkcji, monotoniczność. 
Pochodne wyższych rzędów. Wypukłość funkcji. Szereg Taylora. Całka nieoznaczona. Funkcja pierwotna. 
Całkowanie przez części oraz przez podstawienie. Metody całkowania funkcji wymiernych, podstawienia 
trygonometryczne. Całka oznaczona: podstawowe wzory i zastosowania. Równania różniczkowe 
zwyczajne rzędu pierwszego. Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych. Równania różniczkowe 
jednorodne. Równania różniczkowe zwyczajne liniowe pierwszego rzędu. 

5. Kryminalistyka i nauki sądowe Pojęcie i zakres nauk penalnych. Kryminologia i kryminalistyka – zakres i geneza. Doktryny 
kryminologiczne. Przestępczość – metody oceny zjawiska. Metodologia badań kryminologicznych. 
Suicydologia – przyczyny problemu, możliwości zapobiegania samobójstwom. Samobójstwo a 
przestępstwo. Profilaktyka kryminologiczna. Sekty religijne. psychomanipulacja w medycynie. Mind 
Control. Wiktymologia społeczna i kryminalna. Agresja – jej przyczyny i kontrola. Wykorzystanie nauk 
biologicznych w kryminalistyce. Ekspertyza sądowa. Rekonstrukcja wypadków komunikacyjnych i 
katastrof masowych z wykorzystaniem elementów nauk biologicznych. Przestępstwa na tle seksualnym – 
przyczyny i rozpoznawanie. Fizjodetekcja, hipnoza i narkoanaliza w naukach penalnych. 

6. Pierwsza pomoc Zatrucia substancjami chemicznymi obecnymi w laboratorium toksykologicznym. Utrata przytomności 
– postępowanie z chorym. Zatrzymanie krążenia – rozpoznawanie i postępowanie. Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa u dorosłych i dzieci. Zachłyśnięcie. Urazy – zasady postępowania. Czynniki 
zakaźnie w miejscu pracy – bakterie, wirusy, grzyby. Zasady postępowania poekspozycyjnego na 
materiał biologiczny.  

7. Podstawy medycznej diagnostyki 
laboratoryjnej 

Morfologia krwi obwodowej. Badanie ogólne moczu. Diagnostyka laboratoryjna płynów przesiękowych i 
wysiękowych. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego. Enzymy w diagnostyce laboratoryjnej. Białka 
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osocza. Równowaga kwasowo-zasadowa. Równowaga wodno-elektrolitowa. Diagnostyka hormonalna. 
Diagnostyka izotopowa. Pojęcie normy, wartości referencyjnych i ich znaczenie dla formułowania 
diagnozy. Czynniki wpływające na wynik badania laboratoryjnego. Podstawowe techniki i metody 
stosowane w diagnostyce laboratoryjnej. 

8. Chemia analityczna z elementami 
bioanalizy 

Rola analizy chemicznej w poznaniu procesów biologicznych. Kryteria wyboru reakcji chemicznych do 
celów analitycznych (kinetyczne i termodynamiczne). Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów biologicznych i farmaceutycznych. Równowagi chemiczne w 
układach homogennych: kwas-zasada, utleniacz-reduktor, jon metalu-ligand oraz w układach 
heterogennych: osad-roztwór. Czynniki wpływające na przesunięcie stanu równowagi chemicznej i jego 
konsekwencje analityczne. Reakcje w roztworach niewodnych. Główne techniki analityczne 
uwzględniające identyfikację, maskowanie, rozdział oraz oparte na w/w równowagach klasyczne metody 
ilościowego oznaczania pierwiastków (metody objętościowe i wagowe). Analiza elementarna. Wybrane 
techniki instrumentalne w chemii analitycznej. Przykłady oznaczeń produktów naturalnych. Ocena 
wiarygodności metod analitycznych i oszacowanie błędów. Rola i zadania chemii analitycznej w 
diagnostyce laboratoryjnej. Gospodarka mineralna – metody oznaczania wapnia całkowitego i 
zjonizowanego, magnezu i fosforanów. Przyczyny i konsekwencje zaburzeń gospodarki mineralnej. 
Oznaczanie stężenia litu – optymalizacja i kontrola leczenia chorych z depresją lub manią; Parametry 
laboratoryjne oceny zaburzeń równowagi wodnej i elektrolitowej. Metody  oznaczania osmolalności oraz 
elektrolitów w surowicy krwi i w moczu (sód, potas, chlorki, wodorowęglany). Pojęcie luki anionowej. 
Równowaga kwasowo-zasadowa ustroju,  przykładowe reakcje redoks w organizmie.  

9. Chemia organiczna Wybrane klasy związków, ich otrzymywanie i typowa reaktywność: pochodne benzenu, reakcje 
aromatycznej substytucji elektrofilowej i regioselektywność; aromatyczność;  aldehydy, ketony, 
tautomeria keto-enolowa, reaktywność jonów enolanowych, kondensacja aldolowa, α,β-nienasycone 
aldehydy i ketony; kwasy karboksylowe i ich pochodne; aminy i ich pochodne. Reaktywność pochodnych 
benzenu: alkilobenzeny, aminy aromatyczne, fenole. Wybrane związki wielofunkcyjne. Związki β-
dikarbonylowe, kondensacja Claisena. Związki heterocykliczne. Związki metaloorganiczne. 
Monosacharydy, disacharydy, polisacharydy. Aminokwasy, peptydy, białka i kwasy nukleinowe. Polimery. 
Elementy strategii syntezy organicznej. 

10. Podstawy informatyki Wyszukiwanie informacji naukowej w zasobach internetu oraz specjalistycznych bazach danych 
(Chemical Abstracts). Rysowanie struktur związków chemicznych. Przygotowanie multimedialnej 
prezentacji na zadany temat. Podstawy Matlaba. Zastosowanie Matlaba do numerycznej i statystycznej 
analizy danych 

11. Podstawy fizjologii człowieka Mechanizmy pobudliwości komórkowej i transmisja synaptyczna. Receptory związane z białkami G i ich 
szlaki sygnalizacyjne. Nerwowe ośrodki regulatorowe. Układ endokrynny. Fizjologa skurczu 
mięśniowego. Mechanoreceptory (dotyk, słuch, równowaga). Termoreceptory i nocyceptory. 
Mechanizmy widzenia. Chemorecepcja: węch i smak. Energetyka organizmu: glukostaza i termostaza. 
Rytmy biologiczne, sen. Mechanizmy uzależnień i działania środków odurzających. Fizjologia 
oddychania i krążenia.   

12. Ksenobiotyki Wprowadzenie do toksykologii – naturalne i sztuczne substancje chemiczne. Historia toksykologii. 
Ocena toksyczności związku na postawie jego budowy chemicznej – zależność pomiędzy budową a 
aktywnością biologiczną. Metody badania toksyczności ksenobiotyków. Ocena toksyczności ostrej i 
skutków odległych. Działanie narządowe ksenobiotyków: neurotoksyczność, kardiotoksyczność, 
mielotoksyczność, hepatotoksyczność, renotoksyczność. Metody obliczeniowe w toksykologii. 
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Wchłanianie, biotransformacja i wydalanie ksenobiotyków. Dystrybucja ksenobiotyków. Wpływ 
ksenobiotyków na energetykę komórki żywej. Ksenobiotyki jako inhibitory reakcji enzymatycznych. 
Wpływ trucizn na przewodzenie w układzie nerwowym. Wolnorodnikowe mechanizmy działania 
ksenobiotyków. Modele kinetyczne przemian i wydalania ksenobiotyków. 

13. Chemia fizyczna Podstawowe pojęcia i definicje termodynamiki fenomenologicznej. Przemiany fizyczne w fazie gazowej 
(gaz doskonały). Funkcje termodynamiczne. I i II zasada termodynamiki. Relacje pomiędzy funkcjami 
termodynamicznymi. Prawo Hessa i Kirchhoffa. Potencjał chemiczny. Równowagi chemiczne w fazie 
gazowej. Równowagi w układach jednoskładnikowych. Równowagi w układach dwuskładnikowych. 
Właściwości koligatywne roztworów. Równowagi w układach trójskładnikowych,diagramy fazowe. 
Podstawowe definicje i zależności elektrochemii. Reakcje i rodzaje elektrod. Równanie Nernsta i podział 
ogniw. Wyznaczanie funkcji termodynamicznych w elektrochemii. Zjawiska transportu w elektrolitach. 
Kinetyka chemiczna – podstawowe pojęcia i kinetyczne równania różniczkowe. Kinetyka reakcji 
złożonych. Mechanizmy reakcji. Przybliżenie stanu stacjonarnego. 

14. Biochemia kliniczna Budowa i funkcje białek. Modyfikacje potranslacyjne białek. Budowa i funkcje węglowodanów. 
Podstawowe przemiany cukrów i ich regulacje. Budowa, funkcje i transport lipidów. Budowa i funkcje 
lipoprotein. Biosynteza kwasów tłuszczowych i β-oksydacja kwasów tłuszczowych. Przemiana 
cholesterolu. Hormony sterydowe. Witamina D. Metabolizm aminokwasów. Transaminacje. Zaburzenia 
przemian aminokwasów i związane z nimi choroby. Kwasy nukleinowe – replikacja, transkrypcja i 
translacja. Kierowanie białek – szlaki przekazywania sygnału. Układy buforowe krwi i tkanek. 
Podstawowe prawa rządzące równowagą kwasowo-zasadową. Pojęcie luki anionowej. Regeneracja 
wodorowęglanów. Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Kwasice/zasadowice metaboliczne i 
oddechowe. Rola wody w organizmie. Podstawowe przestrzenie wodne w ustroju. Bilans wodny. 
Odwodnienie hipotoniczne i przewodnienie hipertoniczne. Regulacja ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie 
tętnicze. Układ renina – angiotensyna – aldosteron (RAA). Biochemiczne podstawy cukrzycy. Rodzaje 
cukrzycy. Zaburzenia metabolizmu w przebiegu cukrzycy. Powikłania cukrzycy. Glikacja. Etiologia 
zespołu metabolicznego. Miażdżyca jako proces zapalny. Patomechanizm dysfunkcji śródbłonka 
naczyniowego w przebiegu miażdżycy. Biochemiczne aspekty choroby niedokrwiennej serca. 
Zaburzenia gospodarki wapniowej. Osteoporoza – definicje, czynniki ryzyka, przyczyny, klasyfikacja. 
Biochemia funkcjonalna tkanek na przykładzie wątroby. 

15. Zdrowie publiczne Zdrowie, a choroba, modele i koncepcje zdrowia, środowiskowe i społeczne uwarunkowania zdrowia, 
podstawy z zakresu epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, narzędzia i metody badań w zakresie 
zdrowia, prawne aspekty zdrowia publicznego, w tym rola i działalność organizacji międzynarodowych, 
rządowych i pozarządowych w kształtowaniu regulacji prawnych w zakresie zdrowia publicznego, 
promocja i edukacja zdrowotna na rzecz zdrowia publicznego.  

16. Analityka instrumentalna Fala elektromagnetyczna i parametry ją opisujące. Widmo promieniowania elektromagnetycznego. 
Oddziaływanie fali z ośrodkiem materialnym. Definicja i podstawowe rodzaje optycznej spektroskopii 
atomowej i molekularnej. Poziomy energetyczne w atomach i cząsteczkach. Pojęcie stanu 
podstawowego i wzbudzonego. Kwantowanie energii. Absorpcyjna i emisyjna spektroskopia atomowa w 
analizie śladowych stężeń metali. Oscylacje cząsteczek i przykłady widm w podczerwieni. Znaczenie 
częstości charakterystycznych w analizie strukturalnej i identyfikacji związków chemicznych. 
Rozproszenie promieniowania i spektroskopia Ramana jako metoda analityczna komplementarna do 
spektroskopii w podczerwieni. Spektroskopia UV-Vis i typy przejść elektronowych . Przykłady 
absorpcyjnych widm elektronowych i ich interpretacja. Analityczne zastosowania spektrofotometrii i 
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spektrofluorymetrii. Zastosowania analityczne prawa Lamberta-Beera w spektroskopii optycznej. 
Polarymetria, refraktometria, turbidymetria i nefalometria oraz znaczenie metod optycznych w 
analityce. Podstawy i znaczenie metod elektrochemicznych. Potencjometria, elektrody jonoselektywne. 
Konduktometria, miareczkowanie konduktometryczne. Metody kulometryczne. Polarografia. 

17. Praktyczna spektrometria mas Metody jonizacji próbki. Analizatory mas i detektory jonów. Analiza widm masowych związków 
organicznych. Fragmentacje jonów parzystoelektronowych i nieparzystoelektronowych. Zastosowania 
tandemowych metod spektrometrii mas. Sprzężenie chromatografu cieczowego i gazowego ze 
spektrometrem mas. Przykłady zastosowania spektrometrii mas w analizie leków, trucizn, diagnostyce 
medycznej i kryminalistyce. Praktyczna analiza widm MS 

18. Biochromatografia Podstawy fizykochemiczne rozdziału chromatograficznego, definicje, nomenklatura chromatograficzna. 
Podział metod chromatograficznych i ich znaczenie w rozdzielaniu związków biologicznie aktywnych. 
Sprawność i rozdzielczość układu chromatograficznego. Faza ruchoma i stacjonarna, ich rola w 
chromatografii cieczowej. Rodzaje kolumn stosowanych w chromatografii cieczowej i ich wypełnienia. 
Optymalizacja rozdziału chromatograficznego, modyfikacja selektywności, czasu retencji i sprawności 
układów chromatograficznych. Detektory wykorzystywane w chromatografii cieczowej. Chromatografia 
w analizie jakościowej i ilościowej. Chromatografia preparatywna. Techniki przygotowania próbek do 
analizy chromatograficznej (ekstrakcja ciecz-ciecz [LLE]; przyspieszona ekstrakcja rozpuszczalnikiem 
[PLE]; mikroekstrakcja na ciele stałym (SPME); dyspersja matrycy w fazie stałej (MSPD), QuEChERS i 
inne przykłady). Zastosowanie derywatyzacji w analizie jakościowej. Analiza ilościowa. Proces 
chromatograficzny w normalnym i odwróconym układzie faz, RP-HPLC, HILIC. Zastosowanie różnych 
metod rozdziału (chromatografii adsorpcyjnej, podziałowej, jonowej, wykluczania i powinowactwa) w 
rozdziale biomolekuł. Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej połączonej z 
wysokorozdzielczą spektrometrią mas (LC-MS) do analizy ilościowej oraz jakościowej substancji 
biologicznie aktywnych w mieszaninach (w tym UHPLC). Walidacja metod chromatograficznych 
(czułość, dokładność, precyzja, liniowość, specyficzność). Przykłady rozdziałów i oznaczeń substancji 
metodami chromatograficznymi. 

19. Diagnostyka pośmiertna Medycyna sądowa jako nauka interdyscyplinarna. Tanatologia sądowo-lekarska. Sądowo-lekarska sekcja 
zwłok ludzkich. Traumatologia sądowo-lekarska. Uduszenie gwałtowne. Śmierć gwałtowna. Zwłoki 
nieznane; rozkawałkowanie zwłok. Identyfikacja szczątków ludzkich. 

20. Praktyki zawodowe Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien 
zapoznać się z warunkami BHP na stanowisku pracy, strukturą organizacyjną zakładu, zakresem 
obowiązków na danym stanowisku pracy, obecnym w zakładzie parkiem maszynowym, zagadnieniami 
dotyczącymi gospodarki materiałowej oraz zasadami przestrzegania ochrony środowiska.  
W czasie praktyki zawodowej studenci ustalają z przedstawicielem zakładu szczegółowy plan praktyki, 
dokonują obserwacji wybranych stanowisk pracy, podejmują działania powierzone im przez 
przedstawiciela zakładu, prowadzą dokumentację (dziennik praktyk) z obserwacji poznawanych procesów 
i wykonywanych zadań. 

21. Technologia chemiczna Podstawowe pojęcia i terminologia stosowane w technologii chemicznej i biochemicznej, zasady 
technologiczne, operacje i procesy jednostkowe, schematy technologiczne. Fizykochemiczne podstawy 
procesów technologicznych. Projektowanie procesu technologicznego/biotechnologicznego 
(bioreaktory, optymalizacja procesów, regulacja i automatyzacja, powiększenie skali, ekonomika 
procesów biotechnologicznych). Surowce przemysłu chemicznego, wykorzystanie surowców 
odnawialnych, Biokataliza. Metody wydzielania i oczyszczania bioproduktów. Podstawy technologii 
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wybranych bioproduktów (preparaty enzymatyczne, lipidy, kwasy organiczne (mlekowy, cytrynowy, 
propionowy, octowy), alkohole, polisacharydy, aminokwasy, witaminy, biosurfaktanty, antybiotyki, 
szczepionki). Wybrane zagadnienia technologii/biotechnologii środowiska (oczyszczanie ścieków i 
gazów, degradacja odpadów, bioremediacja gleb). Proekologiczne odnawialne źródła energii. Przegląd 
ważniejszych technologii chemicznych przemysłu nieorganicznego i syntez organicznych. Technologie 
bezodpadowe, koncepcja zrównoważonego rozwoju. Kryteria oceny jakości surowców i produktów 
przemysłu chemicznego. Regulacje prawne w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym.  

22. Immunochemia Antygeny, różnorodność, struktura antygenowa, epitopy. Antygeny na powierzchni komórek oraz w 
formie rozpuszczalnej. Antygeny pełnowartościowe i hapteny. Antygeny sekwestrowane. Swoistość. 
Immunoglobuliny, heterogenność, powinowactwo, budowa domenowa. Regiony zmienne i nadzmienne, 
funkcja. Stężenie we płynach ustrojowych. Cytokiny: struktura, heterogenność, podstawowe 
właściwości. Interleukiny, interferony, chemokiny, czynniki martwicy nowotworu, czynniki wzrostu. 
Receptory dla cytokin. Tworzenie i usuwanie kompleksów antygen-przeciwciało in vivo i in vitro. 
Antygeny układu zgodności tkankowej: budowa i funkcja. Znaczenie identyfikacji antygenów HLA w 
diagnostyce. Cechy i zadania układu odpornościowego, narządy, komórki. Cząsteczki CD i markery 
komórek. Ontogeneza komórek układu odpornościowego. Dojrzewanie limfocytów. Krążenie 
limfocytów, kooperacja. Mechanizmy rozpoznawania drobnoustrojów przez nieswoiste mechanizmy 
odpornościowe. Receptory PRR i TLR.  Nieswoista odporność organizmu. Systemy fagocytarny i 
dopełniacza. Swoista odpowiedź immunologiczna. Prezentacja antygenów limfocytom T z udziałem 
cząstek MHC klas I i II. Aktywacja limfocytów, etapy przekazywania sygnałów, udział cytokin. Synteza 
przeciwciał i przełączanie klas. Przeciwciała mono-, poliklonalne jako odczynniki w immunodiagnostyce. 
Mechanizm cytotoksyczności limfocytów. Reakcja cytotoksyczna zależna od receptorów. Regulacja 
odpowiedzi immunologicznej. Tolerancja immunologiczna. Typy nadwrażliwości: mechanizmy, 
mediatory i immunopatologia. Podstawy molekularne chorób autoimmunizacyjnych. Postawy z 
immunologii nowotworów. Heterogenność antygenów związanych z nowotworem. Mechanizmy 
immunologiczne ułatwiające rozwój nowotworu. Mechanizmy efektorowe odpowiedzi immunologicznej 
przeciw komórkom nowotworowym. 

23. Toksykologia kliniczna i sądowa Podstawowe pojęcia z toksykologii. Toksykologia wybranych półmetali, metali i ich związków: arsen, 
chrom, kadm, ołów, rtęć, tal. Toksykologia tlenku węgla, cyjanowodoru, siarkowodoru i fosforowodoru. 
Toksykologia węglowodorów aromatycznych i alifatycznych. Toksykologia alkoholi: etanol, metanol, 
glikol etylenowy, propanole. Toksykologia wybranych rozpuszczalników organicznych: aceton, 
trichloroetylen, tetrachlorek węgla, disiarczek węgla. Toksykologia wybranych związków 
aromatycznych. Zatrucia pestycydami. Zatrucia wybranymi grupami leków: trójcykliczne leki 
przeciwdepresyjne, leki antyarytmiczne, neuroleptyki, benzodiazepiny, insulina i leki hipoglikemizujące. 
Zatrucia wybranymi substancjami odurzającymi: amfetamina i pochodne, opiaty i kokaina, THC, 
substancje halucynogenne. Pigułki gwałtu. Dopalacze. 

24. Przedmioty do wyboru (PDW)  Przedmiotu do wyboru często się zmieniają, a treści programowe są dostępne w sylabusach. 

25. Pracownia licencjacka/ 
Seminarium licencjackie (PDW) 

Treści programowe zależą od tematu realizowanej pracy licencjackiej. 

26. Egzamin licencjacki Treści programowe obejmują materiał ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 
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Załącznik nr 22 
  
Nazwa kierunku studiów: Chemia i toksykologia sądowa 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 22 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Związki koordynacyjne metali w 
syntezie katalitycznej 

Teorie opisujące budowę związków koordynacyjnych metali. Rodzaje ligandów i ich wpływ na właściwości 
związku. Wiązanie cząsteczek H2, O2, CO, N2, CO2, NO przez związki koordynacyjne, charakterystyka 
produktów reakcji. Dobór metalu i liganda do reakcji katalitycznej. Reakcje katalityczne o znaczeniu 
technologicznym. Zastosowanie związków koordynacyjnych w syntezie organicznej. 

2.  Chemia organiczna szlaków 
metabolicznych 

Mechanizmy reakcji w chemii biologicznej. Biomolekuły. Metabolizm lipidów. Metabolizm węglowodanów. 
Metabolizm aminokwasów. Metabolizm nukleotydów. Biosynteza wybranych produktów naturalnych. 

3.  Metody chromatograficzne w 
analityce chemicznej 

Derywatyzacja substancji polarnych umożliwiająca zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją 
płomieniowo-jonizacyjną oraz ze spektrometrią mas – analiza wybranych substancji odurzających z krwi i 
moczu. Preparatyka złożonych mieszanin, ekstrakcja do fazy stałej, mikroekstrakcja do fazy 
stacjonarnej, ekstrakcja cieczowa. Technika fazy nadpowierzchniowej w analizie lotnych alkoholi z 
matrycy biologicznej (substytut krwi). Chromatografia gazowa i cieczowa – podstawy i obecne 
rozwiązania analityczne. Techniki oczyszczania prób biologicznych – chromatografia kolumnowa. 
Wykrywanie i identyfikacja analitów oraz zanieczyszczeń w suplementach diety – przygotowanie próby i 
interpretacja wyników. Metody ilościowo-jakościowe w analizie sądowej i toksykologicznej. Walidacja 
danych, wybrana chemometria i wykonanie raportów końcowych z uzyskanych wyników. 

4.  Zastosowanie spektroskopii 
oscylacyjnej do badania substancji 
toksycznych 

Teoretyczne podstawy spektroskopii oscylacyjnej. Teoretyczne podstawy interpretacji widm 
oscylacyjnych Podstawy klasyfikacji danych. Komputerowa analiza widm substancji toksycznych. 
Wykorzystanie spektroskopowych baz danych do identyfikacji substancji toksycznych.  

5.  Rzetelność w analityce 
chemicznej I 

Teoretyczne i praktyczne aspekty Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Podstawy metrologii w pomiarach 
fizykochemicznych oraz w chemii analitycznej. Spójność pomiarowa. Certyfikowane materiały 
odniesienia. Norma ISO/IEC 17025 Badania międzylaboratoryjne. Akredytacja laboratoriów 
pomiarowych- Krajowe i międzynarodowe jednostki akredytujące. 

6.  Farmakologia Farmakokinetyka. Farmakodynamika. Działania niepożądane leków. Interakcje leków. 
Farmakogenetyka, chronofarmakologia. Preparaty złożone. Poszukiwanie, projektowanie i badanie 
nowych leków. Farmakologia szczegółowa (układ nerwowy, układ wewnątrzwydzielniczy, mediatory, 
serce i układ krążenia, układ oddechowy, układ trawienny, nerki i drogi moczowe, chemioterapia 
nowotworów złośliwych). Ogólne postępowanie w zatruciach. 

7.  Przedmioty do wyboru: 
 
1. Związki koordynacyjne metali w 
syntezie katalitycznej 

 
Synteza związków metaloorganicznych, kompleksów chelatowych i wielordzeniowych. Synteza związków 
chemicznych z użyciem metod mechanochemicznych. Reakcje katalityczne z udziałem związków 
koordynacyjnych. 
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2. Chemia organiczna szlaków 
metabolicznych 
 

 
Właściwości i reaktywność biocząsteczek, Reakcje organiczne w chemii biologicznej, Metody chemii 
organicznej w identyfikacji i obrazowaniu śladów biologicznych, Synteza związków organicznych 
używanych do wykrywania i obrazowania śladów biologicznych, Analiza wybranych związków 
organicznych o działaniu biologicznym, tj. metabolity. 

8.  Fizykochemia materiałów  
w badaniach kryminalistycznych 

Wprowadzenie do przedmiotu, Wstęp, klasyfikacja i podział materiałów inżynierskich. Elementy teorii 
budowy ciał stałych Właściwości fizykochemiczne materiałów. (termiczne, mechaniczne, elektryczne, 
optyczne, ) Metale i stopy. Materiały polimerowe. Ceramika, szkła, materiały kompozytowe. Wybrane 
procesy w technologii materiałów. Metody badawcze w badaniu materiałów. Metody analiza termicznej. 
Mikroskopia optyczna. Wybrane metody mikroskopowe. 

9.  Rentgenografia w badaniach  
preparatów farmaceutycznych 

Omówienie metod dyfrakcyjnych (budowa materii, właściwości i oddziaływanie promieniowania 
rentgenowskiego z materią). Sposoby opisu zjawiska dyfrakcji, techniki stosowane w badaniu 
monokryształów i proszków, porównanie rodzaju informacji uzyskiwanych z zastosowaniem tych technik. 
Porównanie metod dyfrakcyjnych stosownych w analizie substancji farmaceutycznych, rodzaj 
uzyskiwanej informacji, możliwości zastosowań, wymagania dotyczące sposobu przygotowania próbki do 
badań i doboru warunków pomiaru. Wykorzystanie krystalograficznych baz danych do analizy budowy 
substancji farmaceutycznych. 

10. Zastosowania mikroskopii 
elektronowej  
w badaniach mikrośladów 
kryminalistycznych 

Oddziaływanie promieniowania katodowego z materią. Wykorzystanie mikroskopii elektronowej do 
obrazowania. Wykorzystanie mikroskopii elektronowej do analizy jakościowej i ilościowej preparatów. 
Przygotowanie preparatów do badań mikroskopowych. Komputerowa analiza widm promieniowania 
charakterystycznego. 

11. Nanotoksykologia Rodzaje nanocząstek, metody syntezy i modyfikacji powierzchni, zastosowania; charakterystyka 
fizykochemiczna nanocząstek; biodystrybucja nanocząstek, określanie stężenia w tkankach i dawki 
letalnej; oddziaływanie z strukturami komórkowymi i wpływ na przekazywanie sygnałów komórkowych; 
mechanizmy wchłaniania nanocząstek farmakokinetyka nanocząstek; geno- i neurotoksyczność; wpływ 
na środowisko a zwłaszcza organizmy wodne; określanie nanotoksyczności, regulacje prawne. 

12. Alkohologia sądowa Toksykologia etanolu i analogów. Kongenery alkoholu. Skażalniki alkoholu. Definicja stanu 
nietrzeźwości i stanu po użyciu alkoholu. Krzywa alkoholowa. Deficyt pokarmowy. Wzór Widmarka. 
Rachunek prospektywny. Rachunek retrospektywny i jego ograniczenia. Metabolizm etanolu. 
Przemiany metaboliczne przy udziale enzymów. Mechanizm działania toksycznego etanolu. Trwałe 
skutki spożywania alkoholu. Interakcje alkoholu z lekami. FAS. Alkohol endogenny. Oznaczanie 
alkoholu w materiale biologicznym, również sekcyjnym. Problem alkoholu resztkowego i endogennego. 
Sposób zabezpieczania materiału do badań. Stabilizatory stosowane przy pobieraniu materiału 
biologicznego. 

13. Teoria i praktyka ekspertyz 
kryminalistycznych 

Ekspertyza jako czynność kryminalistyczna. Ekspertyza jako czynność dowodowa. Pojęcie ekspertyzy 
kryminalistycznej. Rodzaje ekspertyz kryminalistycznych. Podmiot ekspertyzy sensu stricto. Podmiot 
ekspertyzy sensu largo. Przedmiot i zakres ekspertyzy. Metodyka ekspertyzy. Ekspertyza sądowa i 
pozasądowa. Wybrane ekspertyzy kryminalistyczne i ich wykorzystanie w postępowaniu dowodowym. 

14. Prawo chemiczne Prawo ochrony środowiska i prawo chemiczne w ogólności. Źródła prawa – rozporządzenia UE, Poradniki 
ECHA Zasady BHP przy stosowaniu chemikaliów. Prawne rozumienie pojęcia substancji chemicznej, 
mieszanin i ich rodzaje. Rejestracji substancji chemicznych i mieszanin. Zezwolenia. Ocena. Stosowane 
ograniczenia prawne w zakresie chemikaliów. Karty charakterystyki. Klasyfikacja, oznakowanie i 
pakowanie substancji chemicznych. Piktogramy, zwroty określające zagrożenia i środki ostrożności, hasła 
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ostrzegawcze. Odpowiedzialność w związku z naruszeniem przepisów prawa chemicznego. ECHA i organy 
nadzoru. Odpady chemiczne. 

15. Przedmioty do wyboru: 
1. Fizykochemia materiałów w 
badaniach kryminalistycznych 
 
 
 
2. Rentgenograficzne badania 
preparatów farmaceutycznych 

 
Podstawy działania i obsługi przyrządów pomiarowych laboratorium analiz termicznych. Badanie 
substancji krystalicznych np. farmaceutyków. Badanie materiałów polimerowych. Pomiary właściwości 
elektrycznych materiałów. Mikroskopia optyczna 1. Mikroskopia optyczna 2. 
 
Wprowadzenie do analizy danych dyfrakcyjnych: bazy danych CSD i ICSD. Podstawy techniki 
przygotowania próbek polikrystalicznych do badań. rentgenograficznych. Praktyczne zastawanie 
dyfraktogramów proszkowych w analizie jakościowej substancji farmaceutycznych. Analiza ilościowa 
wieloskładnikowych preparatów farmaceutycznych. Określanie budowy substancji biologicznie aktywnych 
na podstawie badań rentgenograficznych monokryształów. Interpretacja wyników danych 
krystalograficznych. 

16. Chemometria Podstawowe pojęcia i klasyfikacja metod chemometrycznych. Matematyczne podstawy chemometrii. 
Metody wstępnego przygotowania danych do analizy. Podstawy wybranych metod chemometrycznych: 
Analiza głównych składowych (PCA), Wielowymiarowy rozkład krzywych (MCR), Regresja głównych 
składowych (PCR), Metoda częściowych najmniejszych kwadratów (PLS), Sieci neuronowe (NN). 

17. Rzetelność w analityce 
chemicznej II 

Problem rzetelności w oznaczeniach jakościowych i ilościowych. Dobór metod analitycznych w problemie 
badawczym (kategorie metod analitycznych, czynniki aparaturowe i finansowe). Uzasadnienie doboru 
metod z uwzględnieniem rodzaju badanego materiału (przepisy i normy, literatura, bazy danych, badania 
podstawowe). Metody niszczące i nieniszczące. Dokumentacja wyników pomiarów. Gromadzenie i 
przechowywanie danych. Procedury poboru materiału do badań (łańcuch dowodowy, reprezentatywność). 
Opracowanie i prezentacja wyników. Przygotowanie opinii. Procedura wnioskowania. 

18. Opiniowanie sądowo - 
toksykologiczne 

Rola i kompetencje biegłego z zakresu toksykologii sądowej. Podstawy prawne. Struktura opinii 
toksykologiczno-sądowej. Niezbędne elementy opinii sądowo-toksykologicznej. Ocena prowadzenia pod 
wpływem/po użyciu alkoholu. Ocena prowadzenia pod wpływem/po użyciu środka działającego 
podobnie do alkoholu. Ocena narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.). Ocena sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia 
wielu osób poprzez wprowadzenie do obrotu szkodliwej dla zdrowia substancji (art. 165 k.k.). 
Prawidłowe wnioskowanie w opiniach toksykologiczno-sądowych. Przykłady opinii. Szczególne 
przypadki. Najczęstsze błędy w opiniach. 

19. Narkomania sądowa Drogi przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przemiany substancji psychoaktywnych w organizmie. 
Farmakokinetyka, farmakodynamika, interakcje. Metabolity, ich charakterystyka i właściwości 
psychoaktywne. Definicje pojęć związanych z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 
roku. Narkotyki. Systematyka, podział ze względu na budowę, właściwości i działanie. Krótki rys 
historyczny. Podział i omówienie każdej grupy narkotyków wg WHO (opiaty, psychostymulanty, kokaina, 
marihuana i haszysz, halucynogeny, psychodeliki, środki lotne, leki uspokajające i barbiturany, nikotyna i 
alkohol). Ewolucja prawa związanego ze środkami odurzającymi w oparciu o rozwój narkomanii sądowej. 
"Żółta lista" Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających. „Czerwona lista” 
Międzynarodowego Organu Kontroli Środków Odurzających. Jednolita konwencja o środkach 
odurzających; wykazy I, II, III i IV. Polskie regulacje prawne - Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, 
Wykaz środków odurzających i substancji psychotropowych. Środki działające podobnie do alkoholu. 
Środki zastępcze. Prekursory. Nowe substancje psychoaktywne – Przykłady. Charakterystyka i ewolucja 
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popularnych grup. Syntetyczne kannabinoidy, katynony, opioidy. Właściwości, budowa chemiczna i 
działanie. Status prawny. 

20. Spektroskopowe metody 
oznaczeń substancji śladowych 

Wykład: Oddziaływanie promieniowania z materią. Falowa i korpuskularna natura światła. Podział 
metod spektroskopowych ze względu na zakresy widma. Omówienie zasad metod atomowej 
absorpcyjnej i atomowej emisyjnej spektroskopii (ASA, ICP AES). Spektrofotometryczne metody 
oznaczeń substancji śladowych. Prawdopodobieństwo przejść optycznych, reguły wyboru, reguły 
Hunda, termy spektroskopowe, teoria pola krystalicznego, szereg spektrochemiczny ligandów, efekt 
Jahna-Tellera. Rodzaje przejść absorbcyjnych w obszarze UV, VIS, i IR. Podstawy spektroskopii 
molekularnej pierwiastków przejściowych (pasma LMCT, MLCT, elektro-negatywność optyczna, efekt 
nefeloauksetyczny). Chemiczne i fizyczne odstępstwa od prawa Lamberta-Beera. Diagram 
Jabłońskiego, właściwości luminescencyjne substancji, widma fluorescencyjne i fosforescencyjne, 
procesy wygaszania luminescencji. Zasady metody spektrofluorometrycznej. 

21. Metabolomika kryminalistyczna Wprowadzenie do metabolomiki, biologii systemowej i nauk „omicznych”. Metabolit i metabolom. 
Metabolity pierwotne i wtórne. Funkcje biologiczne metabolitów. Złożoność i dynamika metabolomu. 
Strategie badań stosowane w analizie metabolomicznej. Mikrobiom i jego zmiany. Rola metobolomiki w 
określeniu zmian mikrobiomu w kryminalistyce. Etapy pełnej analizy metabolomicznej. Metody 
fizykochemiczne stosowane w metabolomice (spektroskopia mas, chromatografia cieczowa, 
chromatografia gazowa, metody sprzężone, elektroforeza kapilarna, , jądrowy rezonans magnetyczny). 
Dobór metody analitycznej do materiału badawczego i analizowanych metabolitów. Powiązanie 
metabolomiki z kryminalistyką. Dobór próby w metabolomice kryminalistycznej. Rodzaje próbek w 
metabolomice kryminalistycznej i ich znaczenie. Bazy danych metabolomiki kryminalistycznej. Podejście 
chemometryczne w metabolomice. 

22. Przedsiębiorczość i własność  
intelektualna 

Zapoznanie ze światowym rynkiem wysokich technologii. Ocena umiejętności biznesowych. Selekcja 
pomysłu biznesowego z obszaru wysokich technologii. Rynkowa ocena pomysłu/technologii. Badania 
konkurencyjności rynku. Metody ochrony własności intelektualnej. Pozyskiwanie kapitału na działalność 
innowacyjną. Poznanie kolejnych etapów wprowadzenia na rynek technologii. Rejestracja i wprowadzenia 
podmiotu biznesowego na rynek. 

23. Przedmioty do wyboru (PDW) Przedmiotu do wyboru często się zmieniają, a treści programowe są dostępne w sylabusach. 

24. Przedmioty humanistyczne/ 
społeczne (do wyboru) 
Nauka a popnauka w dyskursie 
medialnym 
 
 
 
 
 
 
Komunikacja wizerunkowa 

 
Wprowadzenie do przedmiotu. Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (I) – zarys teorii. 
Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (II) – myślenie potoczne. Jak konstruuje się 
autorytet naukowy. Nauka jako show. Dominujący model mediów (szkoła z Birmingham). Propaganda 
scjentystyczna. Projekcja „Genialnych”. Kto tworzy naukę? Potoczny obraz naukowca jako geniusza. 
Znachorzy i szeptuchy: wczoraj a dzisiaj. Analiza wybranych materiałów prasowych (np. „Porady 
babuni”). Zakazana psychologia oraz neurobiologiczne pranie mózgów. Kim jest ekspert? Kultura 
ekspertów na przykładzie coachingu oraz wybranych fragmentów telewizji śniadaniowej. Jaki obraz nauki 
tworzy kino? I jakie ma to konsekwencje? Czy ADHD istnieje? Kontrowersje medyczne. Nauka 
skorumpowana. Nauka a wielkie koncerny. Czy w przeszłości odwiedzali nas kosmici? To pewne, a 
dzisiaj?  
 
Definicja proces komunikowania: wyznaczniki pragmatyczne, strukturalne, językowe. Typologia 
komunikacji – komunikowanie interpersonalne bezpośrednie, medialne, komunikowanie interpersonalne 
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pośrednie. Komunikowanie werbalne i niewerbalne  - strategie komunikacyjne. Komunikowanie 
informacyjne oraz perswazyjne. Tekst jako akt komunikacji, relacja: tekst a dyskurs, tekst a styl, tekst a 
język, tekst a gatunek. Dyskursywny i językowy obraz świata. Wyznaczniki tekstu jako zdarzenia 
komunikacyjnego. Teksty wizerunkowe w dyskursie publicznym. Wizerunek jako instrument zarządzania 
obrazem świata. Struktura logiczna i retoryczna tekstu. Schematy argumentacji. Warsztaty w 
redagowaniu tekstów. Obraz świata utrwalony w tekstach intencjonalnie perswazyjnych. Język i styl 
tekstów intencjonalnie perswazyjnych. 

25. Pracownia magisterska Treści programowe zależą od tematu realizowanej pracy magisterskiej.  

26. Seminarium magisterskie Zagadnienia z chemii zatwierdzone przez Radę Wydziału jako tematy prac magisterskich. 
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Załącznik nr 23 
 
Nazwa kierunku studiów: Chemia medyczna 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 23 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Podstawy chemii Budowa atomu, orbitale, zasady zapełniania, struktura elektronowa atomów i cząsteczek, reguła Hunda, 
zakaz Pauliego. Układ okresowy, prawo okresowości. Definicje: mol, masa molowa, liczba Z i A, rodzaje 
stężeń, przeliczenia stężeń. Podstawowe prawa chemiczne. Reakcje chemiczne – typy, stechiometria. 
Obliczenia stechiometryczne. Wiązania chemiczne, elektroujemność. Hybrydyzacja, symetria cząsteczek. 
Typy związków chemicznych. Roztwory związków chemicznych, rozpuszczalność. Woda, dysocjacja, kwasy 
i zasad, teorie k-z, bufory, hydroliza, definicja pH. Równowaga reakcji chemicznych. Szybkość reakcji 
chemicznych. Podstawy elektrochemii. Stany skupienia materii i ich konsekwencje. Reakcje jądrowe - 
podstawy 

2. Bezpieczeństwo w 
laboratorium chemicznym 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące stosowania substancji chemicznych i zarządzania chemikaliami; 
systemy kontroli chemikaliów; klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych, piktogramy, rodzaje 
znaków/kodów ostrzegawczych/środków ostrożności, etykiety sygnalizacyjne; analiza kart charakterystyki 
substancji; projektowanie etykiet produktów chemicznych; identyfikacja i kwalifikacja zagrożeń 
powodowanych czynnikami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem substancji o specyficznym 
oddziaływaniu na zdrowie i środowisko; systemy redukcji zagrożeń, rodzaje środków ochrony, procedury 
postępowania podczas zagrożeń, monitoring stanowiska pracy w laboratorium chemicznym; zasady oceny 
narażenia na substancje toksyczne; klasyfikacja, postępowanie z substancjami toksycznymi i o 
specyficznym oddziaływaniu na zdrowie, odległe następstwa narażenia; postępowanie z odpadami 
chemicznymi (przechowywanie, segregacja, neutralizacja, utylizacja); podstawowe zasady bezpiecznego 
stosowania aparatury/szkła laboratoryjnego, podstawowych technik laboratoryjnych; planowanie 
eksperymentu chemicznego; organizacja pracy w laboratorium; analiza i ocena zagrożeń chemicznych w 
procesie produkcji leków; analiza wybranych wypadków w laboratoriach, systemy prewencji wypadkowej, 
algorytm oceny ryzyka. 

3. Biologia ogólna Systematyka świata ożywionego; budowa organizmów wyższych; struktura i funkcje narządów; budowa i 
kompartmentacja komórki roślinnej i zwierzęcej – organelle komórkowe, budowa i funkcja, cykl życiowy 
komórki; wybrane substancje chemiczne produkowane przez rośliny; hormonalna regulacja czynności 
życiowych zwierząt; przykładowe typy mikroskopów oraz technik wykorzystywanych w badaniach roślin i 
zwierząt. 

4. Matematyka Liczby rzeczywiste i zespolone; podstawowe funkcje elementarne: wielomiany, funkcje trygonometryczne i 
logarytmy; pochodna; zastosowania rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej; koncepcja całki 
Riemanna, metody obliczania całek i ich zastosowania w fizyce i chemii; szeregi liczbowe i szeregi 
funkcyjne (potęgowe i Fouriera); układy równań liniowych, macierze i wyznaczniki; podstawy rachunku 
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różniczkowego funkcji wielu zmiennych; najważniejsze typy równań różniczkowych; elementy teorii grup; 
grupy symetrii. 

5. Fizyka z elementami biofizyki Pomiary fizyczne: wartość średnia; niepewność pomiarowa wielkości mierzonej bezpośrednio;    
niepewność pomiarowa wielkości wyznaczanej pośrednio; zapis wyników pomiarowych; cyfry znaczące;   
współzależność cech; korelacja i regresja liniowa; zmienna losowa i jej rozkłady; kryteria oceny metod 
analitycznych; zjawiska transportu: liczba Avogadro, stała Boltzmanna, stała gazowa, stała Faradaya;   
dyfuzja – równanie dyfuzji; osmoza;  zjawiska elektryczne na błonie półprzepuszczalnej, pH-metr; 
zależność ruchliwości od masy; elektroforeza; transport dyfuzyjny pod wpływem pola elektrycznego;   
zastosowania elektroforezy; termodynamika: równanie gazu doskonałego, przemiany; funkcje 
termodynamiczne; praca, temperatura, ciepło; zasada zachowania energii – pierwsza zasada 
termodynamiki; druga zasada termodynamiki; potencjał chemiczny; termodynamika reakcji chemicznych; 
optyka; metody pomiarowe podstawy; spektrofotometria; polarymetria; spektroskopie : EPR, NMR. 

6. Chemia analityczna z 
elementami bioanalizy 

Rola analizy chemicznej w poznaniu procesów biologicznych. Kryteria wyboru reakcji chemicznych do 
celów analitycznych (kinetyczne i termodynamiczne). Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów biologicznych i farmaceutycznych. Równowagi chemiczne w 
układach homogennych: kwas-zasada, utleniacz-reduktor, jon metalu-ligand oraz w układach 
heterogennych: osad-roztwór. Czynniki wpływające na przesunięcie stanu równowagi chemicznej i jego 
konsekwencje analityczne. Reakcje w roztworach niewodnych. Główne techniki analityczne uwzględniające 
identyfikację, maskowanie, rozdział oraz oparte na w/w równowagach klasyczne metody ilościowego 
oznaczania pierwiastków (metody objętościowe i wagowe). Analiza elementarna. Wybrane techniki 
instrumentalne w chemii analitycznej. Przykłady oznaczeń produktów naturalnych. Ocena wiarygodności 
metod analitycznych i oszacowanie błędów. Rola i zadania chemii analitycznej w diagnostyce 
laboratoryjnej. Gospodarka mineralna – metody oznaczania wapnia całkowitego i zjonizowanego, 
magnezu i fosforanów. Przyczyny i konsekwencje zaburzeń gospodarki mineralnej. Oznaczanie stężenia 
litu – optymalizacja i kontrola leczenia chorych z depresją lub manią; Parametry laboratoryjne oceny 
zaburzeń równowagi wodnej i elektrolitowej. Metody oznaczania osmolalności oraz elektrolitów w surowicy 
krwi i w moczu (sód, potas, chlorki, wodorowęglany). Pojęcie luki anionowej. Równowaga kwasowo-
zasadowa ustroju, przykładowe reakcje redoks w organizmie. 

7. Chemia nieorganiczna Teorie opisujące wiązania chemiczne, budowa sieci związków jonowych i metali, budowa związków 
nieorganicznych i kompleksowych; struktury cząsteczek dwu- i wieloatomowych; klasyfikacja reakcji 
chemicznych, reakcje wymiany elektronów i protonów, kwasy i zasady; właściwości pierwiastków grup 
głównych i ich związków; nomenklatura związków nieorganicznych i metaloorganicznych; budowa 
związków kompleksowych według teorii pola krystalicznego i teorii orbitali molekularnych; właściwości 
magnetyczne i spektroskopowe związków pierwiastków przejściowych; reakcje wymiany ligandów i 
przeniesienia elektronu w związkach kompleksowych; trwałość kinetyczna i termodynamiczna związków 
kompleksowych, kinetyka reakcji; związki metaloorganiczne i ich zastosowanie w katalizie.  

8. Chemia kwantowa Postulaty mechaniki kwantowej. Rozwiązanie równania Schrödingera dla: cząstki swobodnej, 
nieskończenie głębokiej studni potencjału, bariery potencjału (efekt tunelowania, przykłady z chemii) i 
oscylatora harmonicznego. Moment pędu, rotator sztywny. Atom jednoelektronowy - sposób rozwiązania 
równania Schrödingera, dyskusja rozwiązań, własności orbitali. Metody przybliżonego rozwiązania 
równania Schrödingera - metoda wariacyjna (twierdzenie wariacyjne, metoda Ritza), rachunek zaburzeń 
dla stanów niezdegenerowanych. Spin elektronowy. Sprzężenie spinowo-orbitalne. Układy 
wieloelektronowe, przybliżenie jednoelektronowe. Przybliżenie Borna-Oppenheimera, całkowita energia 
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cząsteczki. 

9. Podstawy informatyki i 
statystyki 

Wprowadzenie do środowisk obliczeniowych Matlab i Excel; numeryczna analiza danych; statystyczna 
analiza danych; graficzna prezentacja wyników; wyszukiwanie informacji naukowej w zasobach internetu 
oraz specjalistycznych bazach danych (Chemical Abstracts); rysowanie struktur związków chemicznych. 

10. Chemia organiczna Wpływ budowy chemicznej na właściwości chemiczne i fizyczne związków organicznych. Nazewnictwo 
związków organicznych. Izomeria, stereochemia, cząsteczki chiralne. Alkany i cykloalkany, analiza 
konformacyjna, reakcje wolnorodnikowe. Alkeny i alkiny, reakcje addycji, karbeny, przegrupowania 
karbokationów, efekt mezomeryczny, polimeryzacje alkenów, reakcje cykloaddycji do sprzężonych 
dienów. Związki aromatyczne i wielopierścieniowe, podstawienie elektrofilowe w związkach 
aromatycznych. Chlorowcowe związki organiczne, reakcje podstawienia nukleofilowego i eliminacji. 
Związki metaloorganiczne i ich znaczenie w syntezie organicznej. Alkohole i etery, reakcje utlenienia i 
redukcji związków organicznych. Fenole i halogenopochodne związków aromatycznych. Aldehydy i ketony, 
nukleofilowe addycje do grupy karbonylowej, reaktywność anionów enolanowych, kondensacja aldolowa. 
Kwasy karboksylowe i ich pochodne, podstawienie nukleofilowe przy węglu acylowym. Związki azoto- 
siarko- i fosforoorganiczne. Znaczenie biologiczne jednofunkcyjnych związków organicznych. Proste 
związki heterocykliczne. 

11. Chemia bioorganiczna Chemia organiczna związków wielofunkcyjnych. Budowa, nazewnictwo, otrzymywanie, reaktywność i rola 
związków chemicznych pełniących istotne funkcje w organizmach żywych (w tym: sacharydów, lipidów, 
alkaloidów, kwasów nukleinowych, aminokwasów, peptydów i białek) 

12. Chemia medyczna Historia chemii leków. Podstawowe pojęcia z obszaru chemii leków. Docelowe obiekty działania leków 
(lipidy, węglowodany, białka transportujące, białka strukturalne, enzymy, receptory, kwasy nukleinowe). 
Przeciwciała w chemii medycznej. Zastosowanie inhibitorów enzymów w medycynie. Typy receptorów. 
Neuroprzekaźniki i hormony. Projektowanie agonistów i antagonistów. Struktura receptora i transdukcja 
sygnałów (receptory kontrolujące kanały jonowe, receptory sprzężone z białkiem G, receptorowe kinazy 
proteinowe, receptory wewnątrzkomórkowe). Leki działające na DNA i RNA. Farmakodynamika i 
farmakokinetyka (uwalnianie leku, absorpcja, dystrybucja, metabolizm, wydalanie leków). Klasyfikacja 
leków. System ACT. Wpływ czynników fizyko-chemicznych na trwałość i dystrybucję leków. 

13. Lek – od pomysłu do 
wdrożenia 

Omówienie krok po kroku drogę jaką przechodzi lek od pomysłu po wdrożenie, A więc m. innymi: 
określenie ugrupowania farmakoforowego, struktury wiodącej, badania SAR, badania toksyczności, 
metabolizmu). Omówienie metod projektowania leków 

14. Chemia fizyczna Podstawowe pojęcia i definicje termodynamiki fenomenologicznej. Elementy matematyki wykorzystywane 
w termodynamice: tożsamości różniczkowe funkcji 2 zmiennych, całki specjalne. Gazy – równania stanu, 
przemiany fazowe gazów doskonałych i rzeczywistych. Zerowa zasada termodynamiki. Funkcja stanu i jej 
znaczenie w termodynamice. Reguła Duheme’a. Energia wewnętrzna i I zasada termodynamiki. 
Termochemia –metody, techniki, zastosowania. Entropia i II zasada termodynamiki. III zasada 
termodynamiki. Entropia reakcji chemicznych. Potencjały termodynamiczne, warunki zachodzenia 
procesów chemicznych Termodynamika układów otwartych, cząstkowe wielkości molowe, współczynniki 
aktywności. Równowaga w układach reagujących. Warunki równowagi fazowej, reguła faz Gibasa. 
Klasyfikacje przemian fazowych. Zjawiska krytyczne i ich znaczenie w nowoczesnej technologii 
chemicznej. Równanie Clausiusa-Clapeyrona i jego wykorzystanie w termodynamice przemian fazowych. 
Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych, dwuskładnikowych i trójskładnikowych. Koligatywne 
właściwości roztworów: krioskopia i ebulioskopia. Podstawowe pojęcia elektrochemii, elektrolit, rola 
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rozpuszczalnika. Budowa i znaczenie podwójnej warstwy elektrycznej. Przewodnictwo elektrolitów, 
analityczne wykorzystanie pomiarów przewodnictwa. Ogniwa elektrochemiczne, termodynamika ogniw, 
zastosowania. Elektroliza i jej wykorzystanie w nauce i technice. 

15. Wprowadzenie do metod 
badawczych w chemii 
medycznej 

Charakterystyka fali elektromagnetycznej; formy oddziaływania promieniowania z ośrodkiem 
materialnym: dyfrakcja, odbicie, rozproszenie, polaryzacja, absorpcja, emisja; metody optyczne 
refraktometria, polarymetria, nefelometria i turbidymetria i ich zastosowanie do badania układów 
optycznie czynnych i układów koloidalnych; poziomy energetyczne w atomach i cząsteczkach; 
podstawowe rodzaje optycznej spektroskopii atomowej i molekularnej oraz ich charakterystyka; 
absorpcyjna i emisyjna spektroskopia atomowa do badania  śladowych ilości metali oraz ich zastosowanie 
w chemii środowiska i  badaniach medycznych; techniki spektroskopii oscylacyjnej: widma absorpcyjne w 
podczerwieni i rozproszenia  Ramana; koncepcja częstości charakterystycznych i jej znaczenie w analizie 
strukturalnej oraz identyfikacji związków chemicznych, przykłady widm IR i R; rodzaje przejść 
elektronowych  w cząsteczkach organicznych i związkach kompleksowych; prawo Lamberta-Beera i jego 
zastosowania analityczne w spektroskopii IR, Ramana oraz spektroskopii z zakresu UV-Vis; krótka 
charakterystyka metod elektrochemicznych: potencjometria i elektrody jonoselektywne, 
woltamperometria, konduktometria, miareczkowanie konduktometryczne oraz kulometria; przykłady 
zastosowań molekularnej spektroskopii optycznej oraz metod elektrochemicznych w chemii, farmacji i 
naukach medycznych. 

16. Praktyki zawodowe Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien 
zapoznać się z warunkami BHP na stanowisku pracy, strukturą organizacyjną zakładu, zakresem 
obowiązków na danym stanowisku pracy, obecnym w zakładzie parkiem maszynowym, zagadnieniami 
dotyczącymi gospodarki materiałowej oraz zasadami przestrzegania ochrony środowiska.  
W czasie praktyki zawodowej studenci ustalają z przedstawicielem zakładu szczegółowy plan praktyki, 
dokonują obserwacji wybranych stanowisk pracy, podejmują działania powierzone im przez 
przedstawiciela zakładu, prowadzą dokumentację (dziennik praktyk) z obserwacji poznawanych procesów i 
wykonywanych zadań. 

17. Chemia komórki I Struktura i funkcja białek; poznawanie białek - techniki i metody służące charakteryzowaniu białek; DNA i 
RNA - cząsteczki dziedziczności; przepływ informacji genetycznej; poznawanie genów; metabolizm - 
podstawowe pojęcia i organizacja; węglowodany; glikoliza; cykl kwasu cytrynowego; fosforylacja 
oksydacyjna; szlak pentozofosforanowy i glukoneogeneza; metabolizm glikogenu; metabolizm kwasów 
tłuszczowych; rozkład aminokwasów i cykl mocznikowy; fotosynteza.  

18. Technologia chemiczna z 
elementami biotechnologii 

Podstawowe pojęcia i terminologia stosowane w technologii chemicznej i biotechnologii, zasady 
technologiczne, operacje i procesy jednostkowe w technologii chemicznej i biotechnologii, schematy 
technologiczne; fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych;  biotechnologia przemysłowa, 
podstawy procesów biotechnologicznych;  projektowanie procesu technologicznego/biotechnologicznego; 
surowce przemysłu chemicznego, wykorzystanie surowców odnawialnych; biokataliza i jej zastosowanie; 
metody wydzielania i oczyszczania i utrwalania bioproduktów; przemysłowe zastosowanie biotransformacji 
mikrobiologicznej; podstawy technologii wybranych bioproduktów; wybrane zagadnienia 
technologii/biotechnologii środowiska; proekologiczne odnawialne źródła energii; przegląd ważniejszych 
technologii chemicznych przemysłu nieorganicznego i syntez organicznych; technologie bezodpadowe, 
koncepcja zrównoważonego rozwoju; kryteria oceny jakości surowców i produktów przemysłu 
chemicznego; regulacje prawne w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym. 
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19. Leki nieorganiczne Historia chemii leków nieorganicznych; nieorganiczne leki przeciwdrobnoustrojowe; wiedza na temat 
budowy chemicznej i sposobu działania najbardziej popularnych leków opartych na związkach 
nieorganicznych ; znajomość środków kontrastujących i obszaru ich zastosowań w wizualizacji zmian 
chorobowych; sposoby dystrybucji leków nieorganicznych w organizmie, ich potencjalna toksyczność; 
wiedza na temat metabolizmu związków metali w organizmie; podstawowe fizjologiczne ligandy dla jonów 
metali, sposób ich usuwania. 

20. Biologiczna chemia 
nieorganiczna 

Metale w procesach biologicznych. Metale podstawowe i toksyczne; relacje między właściwościami 
chemicznymi jonu metalu, strukturą jego kompleksów a funkcją biologiczną; metaloproteiny;  
metaloenzymy; metale w biologii kwasów nukleinowych; transport i magazynowanie (homeostaza) metali;  
rola jonów sodu i potasu w utrzymaniu potencjału błonowego i transmisji synaptycznej; magnez i wapń w 
układach biologicznych, cynk – kwas Lewisa i regulator kwasowości; żelazo – element niezbędny do życia; 
miedź – oddziaływania z ditlenem; nikiel i kobalt – ewolucyjne relikty; mangan – generowanie tlenu i 
detoksykacja; molibden, wolfram, wanad i chrom – chemia i biochemia; wybrane metody analizy 
metaloenzymów i kompleksów jonów metali z cząsteczkami o znaczeniu biologicznym. 

21. Chemia komórki II Budowa i funkcje enzymów, strategie katalityczne, allosteria: inhibitory enzymatyczne; kinetyczne 
aspekty regulacji reakcji enzymatycznych; dynamika błon biologicznych; molekularne motory; fałdowanie 
się i projektowanie białek; podstawy strukturalne kwasów nukleinowych, biosynteza nukleotydów; 
biosynteza aminokwasów; biosynteza lipidów; integracja metabolizmu 

22. Leki organiczne Oddziaływanie leków organicznych z białkami docelowymi, grupy funkcyjne jako grupy wiążące. Synteza 
organiczna w badaniach zależności między strukturą a aktywnością leków (SAR). Chemia 
kombinatoryczna: biblioteki, przestrzeń chemiczna, badania przesiewowe (HTS). Synteza chemiczna leku 
organicznego, procedury półsyntetyczne  biosyntetyczne, optymalizacja warunków reakcji. Stereochemia 
leku, czystość optyczna, synteza asymetryczna, biologicznie aktywna konformacja. Metody podwyższania 
walorów farmakologicznych substancji aktywnej. Proleki i systemy transportujące. Specyfikacja  kontrola 
jakości organicznych związków bioaktywnych. Przykłady różnych grup leków organicznych z 
uwzględnieniem: metod syntezy, metod analitycznych stosowanych do identyfikacji i oznaczania 
ilościowego. 

23. Nowoczesne syntezy leków Wieloetapowa synteza organiczna wybranego leku. Zastosowanie strategii grup blokujących w syntezie 
organicznej. Synteza w roztworze oraz na fazie stacjonarnej Przeprowadzenie analizy jakościowej 
otrzymanej substancji metodami spektroskopowymi. Badanie czystości otrzymanego preparatu i próby 
identyfikacji zanieczyszczeń z zastosowaniem metod spektroskopowych (NMR i MS). 

24. Toksykologia Pojęcia i definicje spotykane w toksykologii jako nauce; metabolizm ksenobiotyków; kancerogeneza; 
czynniki warunkujące toksyczność ksenobiotyków; toksykologia zawodowa; skażenie radioaktywne; 
nanotoksykologia; oznaczanie zawartości konserwantów w produktach naturalnych.  

25. Przedmioty do wyboru (PDW)  Przedmiotu do wyboru często się zmieniają, a treści programowe są dostępne w sylabusach. 
26. Pracownia licencjacka/ 

Seminarium licencjackie 
(PDW) 

Treści programowe zależą od tematu realizowanej pracy licencjackiej. 

27. Egzamin licencjacki Treści programowe obejmują materiał ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 
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Załącznik nr 24 
  
Nazwa kierunku studiów: Chemia medyczna 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 24 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Zaawansowana chemia organiczna 
i synteza leków 

Strategia w syntezie leków: projektowanie syntez /syntnony. Synteza liniowa i zbieżna; etapy pracy nad 
lekiem / wymagania z punktu widzenia syntezy - skrining, optymalizacja struktury, testy kliniczne, 
produkcja w pełnej skali, problem chiralności. Tworzenie wiązania C-C: Podejście „klasyczne”. Reakcje 
metatezy reakcje sprzęgania katalizowane jonami metali przejściowych, nowe generacje katalizatorów, 
przykłady syntez. Selektywne metody tworzenia wiązań węgiel-heteroatom: Reakcje tworzenia wiązania 
węgiel-azot, Reakcje tworzenia wiązania węgiel –tlen i węgiel - siarka, przykłady syntez. Synteza 
związków chiralnych: Metody chemoenzymatyczne, Kataliza chiralna, Wykorzystanie chiralnych 
prekursorów, Przykłady syntez. Synteza równoległa i kombinatoryczna, Synteza zorientowana na 
otrzymanie dużych zbiorów cząsteczek o znacznym stopniu zróżnicowania, Równoległa synteza analogów, 
„Nowe” reakcje w chemii kombinatorycznej, przykłady syntez . 

2.  Metody fizyko-chemiczne i 
bioanalityczne w chemii leków I 

Potencjometria: Stałe opisujące protonowanie ligandów i tworzenie kompleksów metali. pH-metryczne 
badanie równowag protonacyjnych oraz tworzenia kompleksów metali w roztworze. Czynniki określające 
skład i trwałość kompleksów metali. Wprowadzenie do laboratorium: budowa aparatów do miareczkowania 
potencjometrycznego, elektrody i ich charakterystyka. Sposoby obliczania stałych protonacji liganda i 
trwałości kompleksów – program Superquad. Spektroskopia absorpcyjna (UV-Vis): Rodzaje przejść 
elektronowych w cząsteczkach o znaczeniu medycznym i ich kompleksach z jonami metali. Przykłady 
zastosowań spektroskopii UV-Vis, m.in. sposoby obliczania trwałości kompleksów metali. Spektroskopia 
absorpcyjna (UV-Vis) w badaniu tworzenia RFT: Rodzaje reaktywnych form tlenu (RFT). Ednogenne i 
egzogenne źródła RFT oraz ich wpływ na organizm. Procesy naprawcze. Metody detekcji RFT. UV-VIS w 
badaniu oksydatywnych uszkodzeń materiału genetycznego: Grupy funkcyjne w kwasach nukleinowych 
podatne na uszkodzenie przez RFT. Metody detekcji promutagennych uszkodzeń. Spektroskopia 
dichroizmu kołowego: Zastosowanie metod dichroizmu kołowego (CD) i magnetycznego dichroizmu 
kołowego (MCD) do badania związków stosowanych w diagnostyce medycznej i chemii leków. 
Spektroskopia NMR: Elementy teorii NMR, podstawy eksperymentu impulsowego. Parametry widm NMR i 
wpływ czynników strukturalnych na parametry widm. Relaksacja jądrowa, jądrowy efekt Overhausera. 
Zjawiska dynamiczne w spektroskopii NMR. Techniki wieloimpulsowe, odprzęganie, spektroskopia 
dwuwymiarowa. Aspekty praktyczne spektroskopii NMR: przygotowanie próbki – dobór rozpuszczalnika, 
temperatury pomiaru, wzorce. Dobór parametrów akwizycji i obróbki danych; obróbka komputerowa widm 
jedno- i dwuwymiarowych. Analiza problemów przy wykorzystaniu spektroskopii jedno- i dwuwymiarowej 
(COSY, NOESY, ROESY, TOCSY, HMQC, HMBC, DOSY). Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej do 
badania białek i modelowych błon lipidowych: Fosfolipidy, liposomy, błona biologiczna. Amfifilowe 
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właściwości lipidów a ich samoorganizacja. Liposomy jak kontrolowane nośniki leków. Zastosowanie 
spektroskopii oscylacyjnej w monitorowaniu właściwości modelowej błony biologicznej. Białka- struktura. 
Białkowe postacie leków. Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej w badaniu struktur białkowych.  

3.  Metody chromatograficzne w 
analityce chemicznej 

Derywatyzacja substancji polarnych umożliwiająca zastosowanie chromatografii gazowej z detekcją 
płomieniowo-jonizacyjną oraz ze spektrometrią mas. Preparatyka złożonych mieszanin, ekstrakcja do fazy 
stałej, mikroekstrakcja do fazy stacjonarnej, ekstrakcja cieczowa. Technika fazy nadpowierzchniowej w 
analizie lotnych rozpuszczalników znad ciała stałego. Chromatografia gazowa i cieczowa – podstawy i 
obecne rozwiązania analityczne. Techniki oczyszczania leków po syntezie chemicznej – chromatografia 
kolumnowa. Wykrywanie i identyfikacja zanieczyszczeń preparatu farmaceutycznego – przygotowanie 
próby i interpretacja wyników. Metody ilościowo-jakościowe w analizie czystości preparatów 
farmaceutycznych. Walidacja danych i wykonanie raportów końcowych z uzyskanych wyników. 

4.  Biofarmaceutyki i modyfikacje 
biomakrocząsteczek 

Przeciwciała monoklonalne, komórki macierzyste, terapie genowe, współczesne szczepionki, modyfikacje 
biomakromolekuł: rekombinowane białka terapeutyczne, leki pochodne DNA i RNA, biofarmaceutyki z 
największym potencjałem terapeutycznym i rynkowym. 

5.  Metody fizyko-chemiczne i 
bioanalityczne w chemii leków II 

Fluorescencja molekularna: Prezentacja podstawowych zjawisk i technik fluorescencji molekularnej w 
aspekcie ich praktycznego zastosowania do wyjaśniania zjawisk chemicznych w układach medycznych. 
Obrazowanie chemiczne: Mikrospektroskopia w podczerwieni i ramanowska na tle innych technik 
obrazowania. Podstawy mikroskopii konfokalnej. Zastosowanie promieniowania synchrotronowego w 
obrazowaniu chemicznym. Pojęcie nanodiagnostyki medycznej. Porównanie obrazu histopatologicznego z 
obrazem mikrospektroskopowym tkanek nowotworowych. Analiza innych zmian chorobowych metodą 
mikrospektroskopii oscylacyjnej. Dane wielowymiarowe typu 3D hypercube, metody ich przetwarzania i 
analizy. Spektroskopia EPR: Podstawy spektroskopii EPR. Widma EPR roztworów rodników i jonów metali. 
Parametry izotropowe g i A (oddziaływania spin elektronowy-spin jądra). Tensory g, A, i D (oddziaływania 
spin-spin). Wyznaczanie anizotropii symetrii lokalnej centrów spinowych; widma roztworów zamrożonych. 
EPR rodników trwałych i krótkożyjących w procesach biologicznych; metody znacznikowania i 
pułapkowania spinowego. Badania EPR aktywności przeciwrodnikowej substancji naturalnych i 
syntetycznych . Sondy spinowe w badaniach błon komórkowych. EPR kompleksów metali 
paramagnetycznych w procesach i układach biologicznych. Laboratorium: Działanie spektrometru EPR. 
Techniki pomiarowe EPR (w różnych temperaturach, próbek proszków, roztworów i roztworów 
zamrożonych). Widma EPR rodników trwałych jako: a) markerów właściwości antyutleniających; b) 
wygaszaczy i produktów pułapkowania rodników krótkożyjących; c) znaczników i próbników spinowych 
układów aglomerujących. Analiza widm EPR kompleksów metali paramagnetycznych z układami 
biologicznymi. Symulacja komputerowa eksperymentalnych widm EPR. Woltamperometria cykliczna: 
Cykliczna woltametria (CV) – metoda badania mechanizmów procesów redoks i zastosowania analityczne. 
Podstawy metody. Elektroforeza kapilarna: Podstawy fizykochemiczne rozdziału, aparatura. Dobór 
warunków, optymalizacja i walidacja metod. Zastosowanie CE do oznaczania parametrów 
fizykochemicznych oraz powinowactwa. Wybrane przykłady oznaczania substancji czynnych w produktach 
farmaceutycznych. Elektroforeza żelowa: Podstawy teoretyczne techniki elektroforezy żelowej. 
Zastosowania elektroforezy żelowej jedno- i dwuwymiarowej. Ocena oddziaływań antybiotyków z DNA oraz 
RNA. Ilościowe oznaczenie stopnia uszkodzeń kwasów nukleinowych poddanych działaniu leków. Analiza 
składu białek. Metody hybrydyzacji wykorzystujące elektroforezę żelową. Metody kalorymetryczne: Metody 
kalorymetryczne stosowane w przemyśle farmaceutycznym i chemii leków tj. skaningowa kalorymetria 
różnicowa (DSC) oraz izotermiczna kalorymetria miareczkująca (ITC) oraz ich szczegółowe zastosowanie. 
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Metody badania stabilności i kinetyki leków oraz wyznaczania stałych oddziaływań np. nośnik leku – lek, 
enzym – inhibitor. Zastosowanie technik kalorymetrycznych do badania układów chemicznych jak i 
biologicznych; również takich, gdzie stechiometria oddziaływania nie jest znana. 

6.  Krystalografia biomolekuł Postać krystaliczna jako jeden z wielu stanów występowania materii, budowa, typy i charakterystyka 
kryształów. Podstawowe pojęcia w krystalografii. Polimorfizm i izomorfizm w krystalografii biomolekuł. 
Krystalografia geometryczna: pojęcie grupy, przestrzenie, operacje symetrii, sieci przestrzenne, komórki 
elementarne, klasy krystalograficzne, grupy przestrzenne. Proste i płaszczyzny sieciowe, sieć odwrotna, 
odstęp międzypłaszczyźniany, układy krystalograficzne. Otrzymywanie i właściwości promieni X. 
Neutronografia w badaniach biomolekuł. Promieniowanie synchrotronowe. Dyfrakcja promieniowania 
rentgenowskiego na monokryształach. Dyfrakcja na atomach w kryształach. Rozpraszanie promieniowania 
rentgenowskiego/neutronów przez atomy. Czynnik atomowy i czynnik struktury. Czynniki wpływające na 
intensywność refleksów. Interpretacja pozycji atomowych. Informacje wynikające ze struktury 
krystalicznej. Wybrane wiązania chemiczne w kryształach (kowalencyjne, jonowe, koordynacyjne, 
wodorowe, van der Waalsa). Konfiguracja absolutna cząsteczek i kryształów biomolekuł. Mapy rozkładu 
gęstości elektronowej. Wybrane techniki eksperymentalne i aparatura w krystalografii biomolekuł oraz 
metody uzyskiwania i przygotowania próbek biomolekuł do analiz strukturalnych - metody otrzymywania 
kryształów biomolekuł. Metody obrazowania struktur krystalicznych biomolekuł oraz komputerowe bazy 
danych biomolekuł jako źródło wiedzy w zakresie chemii medycznej. Analiza geometryczna, 
konformacyjna biomolekuł. Relacje między strukturą i funkcją. Zastosowanie badań rentgenowskich w 
chemii medycznej i farmacji.  

7.  Modelowanie molekularne w chemii 
medycznej 

Metody obliczeniowych oparte o funkcję falową oraz gęstość elektronową. Bazy funkcyjne używane do 
modelowania właściwości złożonych układów chemicznych. Baza funkcyjna i jej wpływ na wyniki 
jakościowe i ilościowe. Krytyczne zasady doboru poziomu obliczeniowego dla zadanego problemu. Energia 
układu chemicznego. Hiperpowierzchnia energii potencjalnej, konsekwencje jej złożoności. Struktura 
przestrzenna białek i peptydów – obraz teoretyczny. Oddziaływania międzycząsteczkowe: kompleksy 
molekularne, oddziaływanie fragmentu białko z metal. Efekty nieliniowe – wpływ na strukturę i stabilność 
związków chemicznych. Podstawy modelowania właściwości fizykochemicznych. 

8.  Polimery w medycynie Podstawy chemii polimerów i biomateriałów. Klasyfikacja polimerów i biomateriałów oraz kryteria wyboru 
tych materiałów do celów medycznych. Metody syntezy polimerów, mechanizmy reakcji polimeryzacji, 
kontrolowane reakcje polimeryzacji (ROP, ATRP, RAFT itp.), kopolimeryzacja, katalizatory i inicjatory 
stosowane w reakcjach polimeryzacji. Biopolimery, polimery biodegradowalne, dendrymery, polimery 
biocydowe, biomateriały polimerowe, nanomateriały polimerowe. Architektura i stereochemia polimerów 
Masy cząsteczkowe, ich rozkłady, średnie masy cząsteczkowe i stopnie polimeryzacji Zawansowane 
metody analizy polimerów, badania struktury polimerów, badania korelacji struktura – właściwości 
polimerów.  Polimerowe proleki, matryce kontrolowanego uwalniania leków. Zastosowania polimerów w 
medycynie (polimery w stomatologii, chirurgii: nici chirurgiczne, kleje medyczne, cementy kostne, 
implanty, rusztowania tkankowe, polimery w kardiochirurgii, mocowania ortopedyczne, membrany 
polimerowe w hemodializie, materiały opatrunkowe itp.). Metody sterylizacji i degradacja materiałów 
polimerowych. Toksykologia monomerów, katalizatorów, polimerów i tworzyw polimerowych. 

9.  Mikrobiologia przemysłowa Podstawy mikrobiologii z uwzględnieniem budowy komórki bakterii i drożdży oraz podstawowych procesów 
fizjologicznych. Charakterystyka mikroorganizmów wykorzystywanych w procesach przemysłowych. 
Procesy biotechnologiczne wykorzystywane w przemyśle. Podstawowe założenia kontroli jakości – badanie 
czystości mikrobiologicznej linii produkcyjnej. Wykorzystanie mikroorganizmów w produkcji żywności, 



4 

fermentacji mlekowej, fermentacji alkoholowej. Probiotyki zastosowanie i otrzymywanie. Produkcja 
witamin, hormonów, antybiotyków. Proces mikrobiologicznej analizy czystości produktów spożywczych i 
farmaceutycznych. 

10. Nośniki leków Losy leku w organizmie, problemy z dostarczaniem leków do wybranych miejsc organizmu, bariery 
fizyczne i chemiczne utrudniające zastosowanie wolnych leków a także podanych w postaci nośników, 
micele w przenoszeniu leków hydrofilowych i hydrofobowych, mikro i nanoemulsje jako nośniki leków i 
odżywek, mikrosfery polilaktydowe: metody preparacji i przykładowe terapie, glikol polietylenowy jako 
wszechstronny nośnik leków, liposomy - nośniki dla substancji farmaceutycznych i kosmetycznych, 
dendrymery oraz stałe i strukturyzowane cząstki lipidowe, zastosowanie cyklodekstryn, wizja 
nanorobotów. 

11. Przedsiębiorczość i ochrona 
własności intelektualnej 

Zapoznanie ze światowym rynkiem wysokich technologii. Ocena umiejętności biznesowych. Selekcja 
pomysłu biznesowego z obszaru wysokich technologii. Rynkowa ocena pomysłu/technologii. Badania 
konkurencyjności rynku. Metody ochrony własności intelektualnej. Pozyskiwanie kapitału na działalność 
innowacyjną. Poznanie kolejnych etapów wprowadzenia na rynek technologii. Rejestracja i wprowadzenia 
podmiotu biznesowego na rynek. 

12. Przedmioty do wyboru (PDW) Przedmiotu do wyboru często się zmieniają, a treści programowe są dostępne w sylabusach. 

13. Przedmioty humanistyczne/ 
społeczne (do wyboru) 
Nauka a popnauka w dyskursie 
medialnym 
 
 
 
 
 
 
Komunikacja wizerunkowa 

 
Wprowadzenie do przedmiotu. Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (I) – zarys teorii. 
Teoria stylów i kolektywów myślowych Ludwika Flecka (II) – myślenie potoczne. Jak konstruuje się 
autorytet naukowy. Nauka jako show. Dominujący model mediów (szkoła z Birmingham). Propaganda 
scjentystyczna. Projekcja „Genialnych”. Kto tworzy naukę? Potoczny obraz naukowca jako geniusza. 
Znachorzy i szeptuchy: wczoraj a dzisiaj. Analiza wybranych materiałów prasowych (np. „Porady babuni”). 
Zakazana psychologia oraz neurobiologiczne pranie mózgów. Kim jest ekspert? Kultura ekspertów na 
przykładzie coachingu oraz wybranych fragmentów telewizji śniadaniowej. Jaki obraz nauki tworzy kino? I 
jakie ma to konsekwencje? Czy ADHD istnieje? Kontrowersje medyczne. Nauka skorumpowana. Nauka a 
wielkie koncerny. Czy w przeszłości odwiedzali nas kosmici? To pewne, a dzisiaj?  
 
Definicja proces komunikowania: wyznaczniki pragmatyczne, strukturalne, językowe. Typologia 
komunikacji – komunikowanie interpersonalne bezpośrednie, medialne, komunikowanie interpersonalne 
pośrednie. Komunikowanie werbalne i niewerbalne  - strategie komunikacyjne. Komunikowanie 
informacyjne oraz perswazyjne. Tekst jako akt komunikacji, relacja: tekst a dyskurs, tekst a styl, tekst a 
język, tekst a gatunek. Dyskursywny i językowy obraz świata. Wyznaczniki tekstu jako zdarzenia 
komunikacyjnego. Teksty wizerunkowe w dyskursie publicznym. Wizerunek jako instrument zarządzania 
obrazem świata. Struktura logiczna i retoryczna tekstu. Schematy argumentacji. Warsztaty w redagowaniu 
tekstów. Obraz świata utrwalony w tekstach intencjonalnie perswazyjnych. Język i styl tekstów 
intencjonalnie perswazyjnych. 

14. Pracownia magisterska Treści programowe zależą od tematu realizowanej pracy magisterskiej.  

15. Seminarium magisterskie Zagadnienia z chemii zatwierdzone przez Radę Wydziału jako tematy prac magisterskich 
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Załącznik nr 25 
  
Nazwa kierunku studiów: Chemistry 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 25 

 
l.p. Nazwa przedmiotu/ Course Treści programowe/Content 

1.  Podstawy chemii 
 
 
 
 
 
 
Fundamentals of Chemistry 

Podstawowe prawa chemiczne. Pierwiastki chemiczne, związki chemiczne, mieszaniny. Definicje: mol, 
masa molowa, liczba atomowa i masowa, rodzaje przeliczenie stężeń. Reakcje chemiczne – typy, 
stechiometria. Budowa atomu, orbitale, zasady zapełniania, reguła Hunda, zakaz Pauliego. Układ 
okresowy, prawo okresowości. Wiązania chemiczne, elektroujemność. Hybrydyzacja, symetria 
cząsteczek, teoria VSEPR . Oddziaływania międzycząsteczkowe, stany skupienia materii, przemiany 
fazowe. Roztwory związków chemicznych, rozpuszczalność. Woda, dysocjacja, kwasy i zasady, pH . 
Równowaga chemiczna. Efekty cieplne reakcji chemicznych, kryteria samorzutności reakcji. Szybkość 
reakcji chemicznych. Podstawy elektrochemii. Reakcje jądrowe - podstawy. 
 
Fundamental chemical laws. Elements, chemical compounds, mixtures. Definitions: mole, molar mass, 
atomic number, mass number, concentrations. Chemical reactions – classification, stoichiometry. 
Structure of atom, orbitals, electron configuration, Pauli’s principle, Hund’s rule. Periodic table, 
periodicity. Chemical bonds, electronegativity. Hybridization, symmetry of molecules, VSEPR theory . 
Intermolecular interactions, physical states, phase transitions. Solutions and solubility. Water, 
dissociation, acids and bases, pH . Chemical equilibrium. Energetics of chemcal reactions, criteria for 
spotanouos processes. Rates of chemical reactions. Fundamentals of electrochemistry. Nuclear 
reactions. 

2.  Bezpieczeństwo w laboratorium 
chemicznym 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Safety in a chemical laboratory 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące stosowania substancji chemicznych i zarządzania chemikaliami; 
systemy kontroli chemikaliów; klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych, piktogramy, rodzaje 
znaków/kodów ostrzegawczych/środków ostrożności, etykiety sygnalizacyjne; analiza kart 
charakterystyki substancji; projektowanie etykiet produktów chemicznych; identyfikacja i kwalifikacja 
zagrożeń powodowanych czynnikami chemicznymi ze szczególnym uwzględnieniem substancji o 
specyficznym oddziaływaniu na zdrowie i środowisko; systemy redukcji zagrożeń, rodzaje środków 
ochrony, procedury postępowania podczas zagrożeń, monitoring stanowiska pracy w laboratorium 
chemicznym; zasady oceny narażenia na substancje toksyczne; klasyfikacja, postępowanie z 
substancjami toksycznymi i o specyficznym oddziaływaniu na zdrowie, odległe następstwa narażenia; 
postępowanie z odpadami chemicznymi (przechowywanie, segregacja, neutralizacja, utylizacja); 
podstawowe zasady bezpiecznego stosowania aparatury/szkła laboratoryjnego, podstawowych technik 
laboratoryjnych; planowanie eksperymentu chemicznego; organizacja pracy w laboratorium; analiza i 
ocena zagrożeń chemicznych w procesie produkcji leków; analiza wybranych wypadków w laboratoriach, 
systemy prewencji wypadkowej, algorytm oceny ryzyka.  
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European regulations and directives relevant to chemicals and their implementations into national 
legislation, REACH regulations. The classification, labelling and packaging of chemical substance 
(chemical labeling, Hazard Identification System, pictograms and the rules of order, signal words, 
hazard statements, precautionary statements). SDS - description, analysis, examples. General 
categories of hazardous chemicals, analysis of charts of hazardous substances, identification and 
qualification of risks. Chemical experiment planning, organization of work in a laboratory. Laboratory 
safety management. Risk management (personal protective equipment, chemical spill prevention, 
waste collection, safety equipment, chemical handling and storage, incompatible chemicals, hazard 
rating, highly toxic chemicals, waste disposal). Risk reduction systems, procedures of conduct in 
hazardous situation. Individual planning and preparation of chemical experiments. 

3.  Metody matematyczne w chemii 
 
 
Mathematical methods in chemistry 

Wyrażenia algebraiczne i funkcje. Rozwiązywanie równań algebraicznych. Rachunek różniczkowy. 
Rachunek całkowy. Funkcje wielu zmiennych. Elementy algebry liniowej. 
 
Symbolic Mathematics and Mathematical Functions. The Solution of Algebraic Equations. Mathematical 
Functions and Differential Calculus. Integral Calculus. Calculus With Several Independent Variables. 
Introduction to Linear Algebra 

4.  Podstawy informatyki 
 
 
 
Introduction to informatics 

Wyszukiwanie informacji w zasobach internetu oraz chemicznych bazach danych. Rysowanie struktur 
chemicznych. Tworzenie multimedialnych prezentacji. Wprowadzenie do MATLABa. Grafika MATLABa. 
Proste operacje na wektorach i macierzach. Podstawy numerycznej oraz statystycznej analizy danych. 
Programowanie w MATLABie lub innym języku skryptowym. 
 
Searching for scientific information in the internet and chemical databases. Drawing molecular 
structures. Preparation of multimedia presentation. Introduction to MATLAB. Graphics with MATLAB. 
Simple calculations on vectors and matrices. Numerical and statistical data analysis. Programming in 
MATLAB. 

5.  Chemia analityczna 
 
 
 
 
 
 
 
Analytical chemistry 

Rola analizy chemicznej w poznaniu procesów biologicznych. Kryteria wyboru reakcji chemicznych do 
celów analitycznych (kinetyczne i termodynamiczne). Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów biologicznych i farmaceutycznych. Równowagi chemiczne w 
układach homogennych: kwas-zasada, utleniacz-reduktor, jon metalu-ligand oraz w układach 
heterogennych: osad-roztwór. Czynniki wpływające na przesunięcie stanu równowagi chemicznej i jego 
konsekwencje analityczne. Reakcje w roztworach niewodnych. Główne techniki analityczne 
uwzględniające identyfikację, maskowanie, rozdział oraz oparte na w/w równowagach. Klasyczne metody 
ilościowego oznaczania pierwiastków (metody objętościowe i wagowe). Wybrane techniki instrumentalne 
stosowane w chemii analitycznej i ich podstawy fizyczne. Ocena wiarygodności metod analitycznych i 
oszacowanie błędów. 
 
Role of chemical analysis in studying biological processes. Criterions of choice of chemical reactions for 
analytical aims (kinetic and thermodynamic). Collection and preparation of samples for analysis, 
especially the biological materials and drugs. Chemical equilibria in homogeneous systems: acid-base, 
reductor-oxidizer, metal-ligand, and in heterogeneous systems: solution-precipitate. The factors 
influencing chemical equilibrium and their analytical consequences. Reactions in non-aqueous solutions. 
The main analytical techniques including identification, masking, division, and classical methods of 
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quantitative determinations of elements based on the above equilibria (volumetric and gravimetric 
methods). Examples of advanced determinations of natural samples. Methods: spectrophotometric, 
electrochemical, chromatographic, extraction – the physical foundations of these methods and their 
application in examples. Evaluation of the credibility of analytic methods, estimation of errors. 

6.  Chemia nieorganiczna 
 
 
 
 
 
 
Inorganic chemistry 

Pojęcia i definicje teorii wiązań chemicznych, sieci związków jonowych i metali, budowy związków 
nieorganicznych i kompleksowych. Struktury cząsteczek dwu- i wieloatomowych, struktura ciała stałego. 
Reakcje nieorganiczne, Kwasy i zasady. Właściwości pierwiastków i ich związków. Nomenklatura 
związków nieorganicznych i metaloorganicznych. Budowa związków kompleksowych według teorii pola 
krystalicznego i orbitali molekularnych. Właściwości magnetyczne i spektroskopowe związków 
pierwiastków przejściowych. Reakcje związków kompleksowych. Trwałość kinetyczna i termodynamiczna 
kompleksów metali. Związki metaloorganiczne, elementy chemii bionieorganicznej. 
 
The principles of chemical bonding, structures of ionic solids. The structures of metals; Principles of 
structure and reactivity of inorganic compounds and metal complexes. Structure of diatomic and 
polyatomic compounds. Structure and properties of solids. Inorganic reactions. Acids and bases. 
Properties of the elements and their compounds. Classification and nomenclature of inorganic and 
organometallic compounds. Bonding and electronic structure of complexes based on ligand field theory 
and molecular orbital theory. Magnetic and spectroscopic properties of transition metal complexes. 
Reaction mechanism of d-metal complexes. Lability and inertness. Kinetics. Organometallic compounds. 
Elements of bioinorganic chemistry. 

7.  Chemia organiczna 
 
 
 
 
 
 
Organic chemistry 

Wybrane klasy związków, ich otrzymywanie i typowa reaktywność: pochodne benzenu, reakcje 
aromatycznej substytucji elektrofilowej i regioselektywność; aromatyczność;  aldehydy, ketony, 
tautomeria keto-enolowa, reaktywność jonów enolanowych, kondensacja aldolowa, α,β-nienasycone 
aldehydy i ketony; kwasy karboksylowe i ich pochodne; aminy i ich pochodne. Reaktywność pochodnych 
benzenu: alkilobenzeny, aminy aromatyczne, fenole. Wybrane związki wielofunkcyjne. Związki β-
dikarbonylowe, kondensacja Claisena. Związki heterocykliczne. Związki metaloorganiczne. 
Monosacharydy, disacharydy, polisacharydy. Aminokwasy, peptydy, białka i kwasy nukleinowe. Polimery. 
Elementy strategii syntezy organicznej. 
 
IUPAC system of the organic compounds naming; structure and properties (chemical and 
physicochemical) of the organic compounds; synthetic methodology; appearance in Nature; applications 
in medicine, laboratory and industry. The structure of organic molecules. Chemical bonds in organic 
compounds – a dissociation energy. Structure and reactivity. Acids and bases in organic chemistry. Polar 
and nonpolar organic compounds. Alkanes – construction and reactivity. Free radical halogenations. 
Cycloalkanes. Stereoisomerism. Properties and reactivity of alkane halogens. Nucleophilic substitution – 
SN1 and SN2 mechanisms. Elimination reactions. Alcohols – properties and synthetic strategies. Ethers, 
crown ethers, epoxides and sulphoxides. The nuclear magnetic resonance as a tool for determining 
organic molecules structure. Alkenes. The oscillation spectroscopy in organic chemistry. Alkynes. Coupled 
dienes – systems with a delocalized � bonds. The electron spectroscopy In the UV-Vis for organic 
compounds. Benzen and aromaticity – electrophilic substitution (substituents influence on 
regioselectivity). Carbonyl group – aldehydes and ketones. Enols – reactivity of an enolate ion. Aldol 
condensation (a,b-unsaturated aldehydes and ketones). Carboxylic acids. Mass spectrometry In organic 
chemistry. Amines and their derivatives. Benzene derivatives (aromatic amines, phenoles , alkilbenzenes 
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etc.) and their reactivity. Claisen condensation – the synthesis of b-dicarbonyl compounds. Heterocyclic 
compounds – furan, thiophene, pyrrole, pyridine, porphyrin). Strategy in organic synthesis – basic 
principles. Aminoacids, peptides, proteins and nucleic acids (biopolymers). Organometallic compounds – 
synthesis, structure, properties and applications. Polymers – synthetic methodology, structure, 
properties and applications. Resins – phenol, epoxide and polyester. Biodegradable polymers. Basic 
aspects of supramolecular chemistry. 

8.  Chemia fizyczna 
 
 
 
 
Physical chemistry 

Podstawowe pojęcia i definicje termodynamiki fenomenologicznej. Przemiany fizyczne w fazie gazowej 
(gaz doskonały). Funkcje termodynamiczne. I i II zasada termodynamiki. Relacje pomiędzy funkcjami 
termodynamicznymi. Prawo Hessa i Kirchhoffa. Molowe wielkości cząstkowe. Potencjał chemiczny. 
Równowagi chemiczne w fazie gazowej.. Równowagi w układach jednoskładnikowych. Równowagi w 
układach dwuskładnikowych. Równowagi w układach trójskładnikowych. 
 
Basic definitions of the phenomenological thermodynamics. Physical transformations in a gas phase 
(ideal gas). I thermodynamic law. Hess’s and Kirchhoff’s laws. II thermodynamic law. Thermodynamic 
functions. Maxwell relationships. Partial molar volumes. Chemical potential. Chemical equilibria in the gas 
phase. Equilibria in the one-component systems. Equilibria in the two-component systems. Equilibria in 
the three-component systems. 

9.  Technologia chemiczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chemical Technology 

Podstawowe pojęcia i terminologia stosowane w technologii chemicznej i biotechnologii, zasady 
technologiczne, operacje i procesy jednostkowe w technologii chemicznej i biotechnologii, schematy 
technologiczne; fizykochemiczne podstawy procesów technologicznych;  biotechnologia przemysłowa, 
podstawy procesów biotechnologicznych;  projektowanie procesu technologicznego/biotechnologicznego; 
surowce przemysłu chemicznego, wykorzystanie surowców odnawialnych; biokataliza i jej zastosowanie; 
metody wydzielania i oczyszczania i utrwalania bioproduktów; przemysłowe zastosowanie 
biotransformacji mikrobiologicznej; podstawy technologii wybranych bioproduktów; wybrane zagadnienia 
technologii/biotechnologii środowiska; proekologiczne odnawialne źródła energii; przegląd ważniejszych 
technologii chemicznych przemysłu nieorganicznego i syntez organicznych; technologie bezodpadowe, 
koncepcja zrównoważonego rozwoju; kryteria oceny jakości surowców i produktów przemysłu 
chemicznego; regulacje prawne w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym. 
 
Basic concepts, technological principles, unit operations and processes, technological schemes, material 
balances. Chemical technology relations to fundamental science. Technological process development, 
physico-chemical basis of technological processes. Chemical and technological concepts of the 
technological processes. Research scaled in lab. Process project of installation. Technological project, 
basic type of chemical reactors. Review of more valid chemical technologies. Polymer manufacturing 
(chosen synthesis, resources, product properties, applications). Chosen biotechnological processes. 
Chemical industry resources, utilization of renewable resources. Economics of technological process.  

10. Podstawy chemii kwantowej 
 
 
 
 
 
 

Elementy mechaniki klasycznej: układ zachowawczy, mechanika Newtonowska, równania ruchu 
Lagrange’a i Hamiltona, współrzędne wewnętrzne, ruch środka masy. Chemia kwantowa: widma 
atomowe, promieniowanie ciała doskonale czarnego (katastrofa w nadfiolecie, postulat Plancka), zjawisko 
fotoelektryczne, hipoteza de Broglie’a, eksperyment Davissona-Germera, eksperyment Comptona. 
Postulaty chemii kwantowej. Rozwiązanie równania Schrödingera dla prostych układów: cząstki w pudle 
potencjału, cząstki padającej na barierę potencjału (efekt tunelowy), oscylatora harmicznego. 
Zagadnienie momentu pędu, cząstka na okręgu, cząstka na sferze, rotator sztywny. Rozwiązanie 
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Fundamentals of quantum 
chemistry 

równania Schrödingera dla atomu jednoelektronowego: równanie radialne. Orbitale atomowe. Spin 
elektronowy. Sprzężenie spin - orbita. Termy atomowe. Atom wieloelektronowy, przybliżenie 
jednoelektronowe, atom helu. Przybliżenie Borna-Oppenheimera, energia całkowita cząsteczki. Metoda 
orbitali molekularnych: cząsteczka H2+, klasyfikacja orbitali molekularnych. 
 
Elements of classical mechanics: conservative systems, Newtonian mechanics, the Lagrangian and 
Hamiltonian forms of the equation of motion, internal coordinates and the motion of the center of mass. 
Quantum chemistry: atomic spectra, blackbody radiation (ultraviolet catastrophe, Planck postulate), 
photoelectric effect, de Broglie hypothesis, Davisson-Germer experiment, Compton experiment. 
Postulates of quantum chemistry. Solutions of the Schrödinger equation for: the particle in a box, the 
potential barrier - tunneling effect and the harmonic oscillator. Angular momentum, particle in a ring, 
particle in a sphere, rigid rotor. One-electron atom - solution of the Schrödinger equation, radial 
equation, discussion and properties of orbitals. Electron spin and spin-orbit coupling, atomic terms. 
Many-electron systems, one-electron approximation, helium atom. The Born-Oppenheimer 
approximation, the total energy of molecule. The molecular orbital method theory: H2+ molecule, 
classification of molecular orbitals.

11. Zaawansowane metody  
analityczne 
 
 
 
 
 
Advanced analytical methods 

Podział technik analitycznych. Prawo Lamberta-Beera, zastosowania analityczne. Zastosowanie 
absorpcyjna (ASA) i emisyjna (EAS-ICP) spektroskopii atomowej w analizie śladowych i ultraśladowych 
stężeń metali. Spektroskopia molekularna w zakresie UV-VIS; analityczne zastosowania spektrofotometrii 
i spektrofluorymetrii. Spektrometria FTIR i spektroskopia ramanowska w analizie układów biologicznych. 
Spektrometria mas – identyfikacja i analiza strukturalna związków organicznych. Potencjometria, 
elektrody jonoselektywne . Metody woltamperometryczne. Konduktometria i miareczkowanie 
konduktometryczne. Metody kulometryczne w analizie przemysłowej i monitoringu  zanieczyszczeń 
atmosfery. Rozdzielanie i analiza mieszanin za pomocą chromatografii gazowej i cieczowej i elektroforezy 
kapilarnej   
 
Classification of instrumental analytical methods. Lambert-Beer law and its analytical application. 
Application of the atomic absorption (AAS) and atomic emission(EAS-ICP) spectroscopy for trace and 
ultra trace elements analysis. UV-VIS molecular spectroscopy: analytical application of 
spectrophotometry and fluorescence spectroscopy. FTIR and Raman spectroscopy, their application in 
biological system analysis. Mass spectrometry – determination and structural analysis of organic 
compounds. Potentiometry, ion selective electrodes. Voltammetric methods. Conductometry and 
conductometric titration. Coulometric methods applied to industrial analysis and air pollution observation. 
Separation and mixtures analysis by gas and liquid chromatography and capillary electophoresis. 

12. Przedmioty społeczno- 
humanistyczne (do wyboru) 
 
Społeczeństwo obywatelskie, 
demokracja i jej 
instytucje/Komunikacja, informacja 
i procesy poznawcze 
 
 

 
Znaczenie i natura prawa i demokracji. Pochodzenie i cel konstytucji. Źródła prawa w konstytucji. 
Podstawy systemów państwowych. Koncepcja praw, wolności i obowiązków obywatelskich. Społeczna 
gospodarka rynkowa. Rola parlamentu, partii politycznych, sądów, trybunałów i prawidłowego 
ustawodawstwa. Decentralizacja, demokracja bezpośrednia, organizacje pozarządowe i media w 
społeczeństwie obywatelskim. 
 
Meaning and nature of law and democracy. The origins and scope of constitution. Sources of law in the 
Constitution. The principles of the system of government. The concept of individual rights, freedoms and 
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Civil society, democracy and its 
institutions/Communication, 
information and cognitive 
processes 
(optional) 

duties. Principle of Social Market Economy in context of Knowledge Based Economy. The role of 
parliament, political parties, courts and tribunals and correct legislation. Decentralization, direct 
democracy, non-governmental organizations and the media in civil society. 

13. Przedmioty do wyboru (PDW)  
 
Optional courses  

Przedmiotu do wyboru często się zmieniają, a treści programowe są dostępne w sylabusach. 
 
Optional courses often changes, and content is available in syllabuses. 

14. Pracownia licencjacka lub 
Seminarium licencjackie  
(do wyboru) 
 
Bachelor laboratory/seminar 
(optional) 

Treści programowe zależą od tematu realizowanej pracy licencjackiej. 
 
 
 
Content depends on selected topic of bachelor thesis.  

15. Egzamin licencjacki 
 
Bachelor degree exam. 

Treści programowe obejmują materiał ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. 
 
Content of all compulsory courses.  
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Załącznik nr 26 
 
Nazwa kierunku studiów: Criminal Justice 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 26 
 

l.p. Nazwa przedmiotu  Treści programowe 

1 Krytyczne myślenie 
i argumentacja 

Kurs ma na celu dostarczenie studentom praktycznych umiejętności argumentowania i krytycznego myślenia. Zapoznanie 
studentów z ogólnymi zasadami racjonalnej argumentacji i podstawowymi formami argumentów zarówno w dyskursie 
teoretycznym, jak i praktycznym. Zagadnienia administracyjne: Argument jako akt mowy. Rozpoznawanie argumentów. 
Rekonstrukcja i analiza argumentów. Wiarygodność argumentów. Ocena argumentów. Konstruowanie argumentów. 
Podstawowe typy argumentów dedukcyjnych i niededukcyjnych. Rozpoznawanie błędnej i obraźliwej argumentacji. 
Podstawowe zasady racjonalnej argumentacji. Implikacje konwersacyjne. 
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Prawa człowieka a 
wymiar 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 

Kurs ma na celu wprowadzenie do teorii praw człowieka i przedstawienie ich praktycznego zastosowania w kontekście 
wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Skoncentruje się na gwarancjach praw człowieka istotnych dla procesu 
karnego, w tym perspektywie podejrzanych, oskarżonych, ofiar, a także innych uczestników czynów zabronionych. 
Oprócz standardów w zakresie praw człowieka dotyczących uczciwego procesu karnego, kurs obejmie również wpływ 
prawa karnego na prawa, takie jak prawo do życia, integralności cielesnej, prywatności, wolności osobistej i wolności 
słowa. W pozostałym zakresie w toku  kursu analizowane będą aktualne problemy związane z ochroną praw człowieka w 
zakresie warunków pozbawienia wolności oraz, między innymi, praw więźniów. 

3 Wprowadzenie do 
kryminologii 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interesującymi i interdyscyplinarnymi zagadnieniami z zakresu 
kryminologii. Omówione zostaną problemy etiologii kryminalnej, fenomenologii kryminalnej, a także zapobiegania i 
przeciwdziałania patologiom społecznym. 

4 Polski dla 
obcokrajowców Język polski 

5 Podstawy prawa 
Przedmiot ma charakter propedeutyczny, zapewniający studentowi ogólną wiedzę dotyczącą charakterystyki prawa i 
różnego rodzaju systemów prawnych, podstawowych pojęć języka prawnego, a także dostarczający podstawowych 
umiejętności interpretacji prawnej i rozumowania prawniczego. 

6 

Statystyka a 
wymiar 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 

Kurs Statystyka w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych oferuje studentom praktyczne i kompleksowe 
wprowadzenie do statystyki oraz podkreśla integralną rolę badań i statystyki w badaniach kryminologii i nad wymiaru 
sprawiedliwości w sprawach karnych. Studenci, na podstawie rzeczywistych studiów przypadków i współczesnych 
przykładów wykorzystujących najbardziej aktualne dane o przestępczości i dostępne badania empiryczne, uczą się nie 
tylko przeprowadzania i rozumienia analiz statystycznych, ale także rozpoznawania związku między analizami 
statystycznymi stosowanymi w życiu codziennym a ich znaczeniem dla kryminologia i wymiaru sprawiedliwości w 
sprawach karnych. 
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7 Wprowadzenie do 
kryminalistyki 

Prezentacja podstawowych zagadnień związanych z badaniem kryminalistycznym na miejscu zbrodni, w tym badanie 
zwłok i metody ich identyfikacji. Praktyczne zastosowanie archeologii sądowej w związku z poszukiwaniem ofiar 
przestępstw i zwalczaniem przestępczości przeciwko dziedzictwu kulturowemu. Przedstawienie problemów ekspertyz 
kryminalistycznych ze szczególnym uwzględnieniem badania dokumentów. Wykorzystanie opinii ekspertów podczas 
postępowania przygotowawczego i sądowego - przykłady. 

8 
Etiologia 
kryminalna i 
metody badawcze 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interesującymi i wielowątkowymi kwestiami przyczyn przestępczości oraz 
metod badawczych w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych. Pierwsza grupa zagadnień dotyczy problemów tzw. 
paradygmatów kryminologii, ze szczególnym naciskiem na kierunek pozytywistyczny. Druga grupa zagadnień dotyczy 
instrumentów mających na celu zrozumienie otaczającej rzeczywistości społecznej w zakresie przestępczości. 

9 Wprowadzenie do 
prawa karnego 

Kurs obejmuje zarys zasad prawa karnego i odpowiedzialności karnej, a także informacje na temat podstawowych pojęć 
- przestępstwa i kary. Przedstawia także porównawczą perspektywę prawa karnego. Zakres omawianych tematów: 
pojęcie prawa karnego i odpowiedzialności karnej, zasady prawa karnego, cele prawa karnego, pojęcia kary, 
porównawcze prawo karne. 

10 Działy systemu 
prawa 

1. Elementy prawa publicznego (międzynarodowego i europejskiego): podmioty i źródła; prawo międzynarodowe 
publiczne, prawo Unii Europejskiej, prawo krajowe i ich wzajemne stosunki; zastosowanie międzynarodowych norm 
prawnych w prawie krajowym. 2. Elementy prawa administracyjnego: celem kursu jest przedstawienie podstawowych 
cech prawa administracyjnego, jego ogólnych zasad, sposobu ich rozumienia i zastosowania w sprawach karnych. W tym 
kursie zostanie wykorzystana metoda studium przypadku. 3. Elementy prawa cywilnego: prawo prywatne a prawo 
publiczne; podmioty prawa prywatnego; zdolność umowna - uwagi wprowadzające i podstawowe pojęcia; pojęcie 
umowy; tworzenie (forma) umów; doctrine of consideration; poufność umowy; interpretacja umów; odpowiedzialność 
za naruszenie umowy a odpowiedzialność deliktowa; szkoda i odszkodowanie; prawo deliktowe - uwagi porównawcze; 
prawo prywatne i prawo UE w zakresie ochrony konsumentów. 
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Wymiar 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 
w środowisku 
międzynarodowym 

Kurs oferuje przegląd mechanizmów prawa międzynarodowego w kontekście wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych. 

12 
Środki probacyjne i 
prawo 
penitencjarne 

Celem wykładu jest przedstawienie podstaw normatywnych wybranych systemów penitencjarnych i systemów 
alternatywnych dla pozbawienia wolności środków karania na całym świecie. Zadaniem kursu jest wyjaśnienie celów 
wykonywania kary pozbawienia wolności i środków probacyjnych, przedstawienie nowoczesnych systemów kar 
alternatywnych (nieobejmujących żadnej izolacji skazanych) oraz głównych zasad skutecznej polityki kryminalnej. 
Rozważania dogmatyczne zostaną poparte przedstawieniem obecnej praktyki w tym zakresie. Wykład obejmuje 
prezentację problemów związanych z indywidualizacją kary, skutecznością nowoczesnych form wpływu na skazanych, 
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz zakładów karnych na całym świecie, a także prezentację szans i zagrożeń dla 
samych skazanych i innych członków społeczeństwo powiązanych z pozbawieniem wolności. 

13 Przestępczość 
gospodarcza 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interesującymi i różnorodnymi problemami przestępczości tzw. białych 
kołnierzyków. Zagadnienie to odgrywa znaczącą rolę w rozważaniach kryminologicznych, poczynając od słynnego dzieła 
E. Sutherlanda. Jednak z biegiem lat podejście do niego ewoluowało i - w zależności od specjalizacji poszczególnych 
naukowców - poszczególni autorzy podkreślają różne czynniki etiologiczne, fenomenologiczne i prawne tego rodzaju 
działalności przestępczej. 
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14 Ochrona własności 
intelektualnej 

1. Prawna definicja dzieła, utrwalanie, tworzenie, kompilacja, kopie, fonogramy, utwór audiowizualny, utwór literacki, 
obrazkowy, graficzny. 2. Informacje wizualne, zdjęcia twarzy - kwestie prawne. 3. Rodzaje majątkowych praw 
autorskich. 4. Rodzaje osobistych praw autorskich. 5. Prawo autorskie w postępowaniu sądowym i karnym. 6. Zrzeczenie 
się osobistego prawa autorskiego w brytyjskiej ustawie o prawie autorskim - problemy z ghostwritingiem. 7. Autor i inni 
posiadacze praw autorskich uprawnieni do ich ochrony (praw autorskich, pochodnych praw pracowniczych). 8. Prawa 
pokrewne i definicja nadawania. 9. Naruszenie praw autorskich - czyny zabronione i przestępstwa. 10. Czas trwania i 
przeniesienie praw autorskich. 11. Zakres dozwolonego użytku. 12. Programy komputerowe i prawa autorskie. 

15 Język obcy (B2) język obcy 

16 Prawo karne Unii 
Europejskiej 

Kurs ma na celu przekazanie wiedzy na temat instrumentów prawnych UE w dziedzinie współpracy sądowej w sprawach 
karnych, zakresu harmonizacji prawa karnego procesowego i materialnego, wzajemnego uznawania orzeczeń sądowych, 
interakcji między porządkami prawnymi krajowymi i unijnym oraz głównych organów i agencji w tym zakresie. 1. 
Wprowadzenie do prawa UE - instytucje, źródła prawa, zasady konstytucyjne. 2. Ewolucja kompetencji UE w dziedzinie 
współpracy sądowej w sprawach karnych. 3. Ogólny zarys instrumentów prawnych we współpracy sądowej w sprawach 
karnych, skutki prawne decyzji ramowych i dyrektyw. 4. Zakres stosowania zasady wzajemnego uznawania orzeczeń 
sądowych. 5. Zasada ne bis in idem w prawie UE. 6. Europejski nakaz aresztowania jako najbardziej zaawansowana 
forma wzajemnego uznawania w sprawach karnych - zakres stosowania. 7. Europejski nakaz aresztowania - podstawy 
odmowy uznania i zasada wzajemnego zaufania. 8. Europejski nakaz aresztowania - problemy konstytucyjne z jego 
wdrażaniem w niektórych państwach członkowskich. 9. Wybrane akty UE wprowadzające zasadę wzajemnego uznawania 
- kary finansowe, nakładające kar pozbawienia wolności lub środków polegających na pozbawieniu wolności, europejski 
nakaz dowodowy. 10. Harmonizacja prawa karnego państw członkowskich - m.in. zwalczanie terroryzmu, 
cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej, rasizmu i ksenofobii. 11. Zbliżenie przepisów prawa procesowego 
państw członkowskich - prawa proceduralne podejrzanych i oskarżonych. 12. Sankcje antyterrorystyczne UE. 13. Organy 
i agencje w dziedzinie współpracy w sprawach karnych - Prokuratura Europejska, EUROPOL, EUROJUST, Europejska Sieć 
Sądownicza. 

17 Postępowanie 
karne 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z postępowaniem karnym. 
Kurs ma na celu wyjaśnienie i krytykę przepisów prawnych dotyczących postępowania przygotowawczego oraz 
sądowego. Tematy są omawiane z perspektywy porównawczej. Kurs obejmuje również analizę międzynarodowych 
standardów rzetelnego procesu ukształtowanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Tematy omawiane podczas 
kursu: 1) Systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych - struktura i organy. 2) Sędziowie, ławnicy, ława 
przysięgłych. 3) Model crime control a model due process. 4) System inkwizycyjny a kontradyktoryjny. 5) Postępowanie 
przygotowawcze i sądowe 6) Rola prokuratora. 7) Ofiary przestępstw i sprawiedliwość naprawcza. 8) Porozumienia 
procesowe. 9) Podstawowe zasady prawa dowodowego. 10) Prawa człowieka w postępowaniu karnym. 
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18 Międzynarodowe 
sądownictwo karne 

Wykłady 1. Pojęcie przestępstw międzynarodowych. 2. Metody określania właściwości międzynarodowych trybunałów 
karnych. 3. Jurysdykcja wybranego międzynarodowego (umiędzynarodowionego) trybunału / sądu karnego (przedmiot, 
właściwość podmiotowa, czasowa, terytorialna). 4. Zalety i wady hybrydowych (umiędzynarodowionych)  trybunałów 
karnych. 5. Zasady odpowiedzialności karnej na mocy Statutu Rzymskiego. 6. Problemy z zapewnieniem współpracy 
krajowej z trybunałami międzynarodowymi. 7. Związek między międzynarodową i krajową jurysdykcją karną. 8. 
Zastrzeżenia państw przeciwko jurysdykcji stałego MTK. 9. Pozasądowe mechanizmy pociągania do odpowiedzialności. 
10. Zasady i procedury ścigania międzynarodowego. Ćwiczenia: 1. Wpływ common law i civil law na międzynarodowe 
postępowanie karne 2. Jurysdykcja i dopuszczalność. 3. Dochodzenie. 4. Dowody. 5. Proces. 6. Odwołania i 
odszkodowania. 7. Rola ofiary w międzynarodowym postępowaniu karnym. 

19 

Rasa, płeć, 
pochodzenie 
etniczne i 
przestępczość 

Kurs ma na celu zbadanie roli płci, pochodzenia etnicznego i rasy w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych. Ma 
on na celu ocenę, czy i w jaki sposób systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych uwzględniają te szczególne 
cechy, i z tej perspektywy uwzględni sytuację prawną przestępców, ofiar przestępstw, a także sędziów, funkcjonariuszy 
organów ścigania i innych funkcjonariuszy publicznych. W trakcie kursu nastąpi odniesienie do doświadczeń 
amerykańskich i europejskich systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i wykorzysta metodologię „prawa 
w kontekście”, aby wyjaśnić, w jaki sposób różne instytucje działają w danej rzeczywistości politycznej, gospodarczej i 
społecznej. Obejmie on elementy prawa międzynarodowego dotyczącego praw człowieka i prawa równości w celu 
wprowadzenia takich pojęć, jak dyskryminacja wielokrotna / międzysektorowa, dyskryminacja systemowa, stereotypy 
społeczne lub uprzedzenia związane z płcią i rasą / pochodzeniem etnicznym. Szczególny nacisk zostanie położony na 
przestępstwa na tle rasowym i przemoc na tle płciowym. Odbędą się także zajęcia poświęcone przestępstwom 
motywowanym kulturowo i „obronie kulturowej”. W tym kontekście w toku kursu  przeanalizowane zostaną wyzwania 
dla systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych związane z imigracją i wielokulturowością. 

20 
Etyka a wymiar 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 

Kurs ma na celu dostarczenie studentom wiedzy na temat podstaw teoretycznych i praktycznych konsekwencji etycznej 
i politycznej refleksji w prawie i polityce publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru sprawiedliwości w sprawach 
karnych. Szczegółowe cele kursu to: zdobycie wiedzy na temat głównych nurtów filozofii moralnej, tj. deontologii, 
teleologii, utylitaryzmu, etyki cnót, etyki dyskursu i innych; zdobycie wiedzy dotyczącej głównych stanowisk we 
współczesnej filozofii politycznej w odniesieniu do prawa i polityk publicznych, w szczególności liberalizmu i 
libertarianizmu, komunitaryzmu i konserwatyzmu, neomarksizmu i critical legal theory; zdobycie podstawowej wiedzy 
na temat specyfiki refleksji etycznej oraz głównych problemów i sporów etycznych, a także ich znaczenia dla prawa i 
polityk publicznych; rozwijanie umiejętności podejmowania i oceny argumentów moralnych w dziedzinie życia 
publicznego i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; zwiększenie świadomości aksjologicznego zaangażowania 
praktyki prawa i polityki. 

21 

Unia Europejska i 
międzynarodowa 
współpraca 
policyjna 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z interesującymi i wielowarstwowymi zagadnieniami dotyczącymi unijnej i 
międzynarodowej współpracy policyjnej. W ramach kursu poruszone zostaną następujące kwestie: rozwój współpracy w 
sprawach karnych - kontekst unijny i globalny; instrumenty Unii Europejskiej w dziedzinie prawa karnego; sektorowe 
przepisy prawa karnego w UE; współpraca strukturalna w UE w sprawach karnych; EUROPOL; System Schengen oraz 
Europejska Straż Przybrzeżna i Graniczna w ramach policji UE; Egzekwowanie prawa UE w zakresie walki z terroryzmem; 
globalna współpraca policyjna i międzynarodowe postępowanie karne; globalna przestępczość i najważniejsze 
przestępstwa. 

22 Zbrodnie 
międzynarodowe 

Kurs ma na celu kompleksową analizę zbrodni międzynarodowych oraz ich ram pojęciowych i kontekstowych, szczególnie 
z punktu widzenia kryminologii. Koncentruje się on na cechach charakterystycznych, kwestiach definicyjnych, etiologii, 
sposobach zwalczania masowej przestępczości oraz strategiach zapobiegawczych. 

23 Seminarium Przygotowanie pracy dyplomowej 
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24 Wiktymologia 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interesującymi i różnorodnymi problemami wiktymologii. W jego ramach 
zostaną przedstawione następujące zagadnienia: nowe osiągnięcia w dziedzinie wiktymologii, kto powinien być 
kwalifikowany jako ofiara i czym jest pokrzywdzenie; złożone wymiary doznań ofiary według płci, wieku, pochodzenia 
etnicznego, seksualności i przekrojowo; reakcja władzy publicznej w świetle zmieniającego się rozumienia charakteru i 
zakresu pokrzywdzenia. 

25 

Historia 
przestępczości i 
wymiaru 
sprawiedliwości w 
sprawach karnych 

Kurs zmierza do wykroczenia poza studiowanie prawa i systemów wymiaru sprawiedliwości w kierunku badań nad 
licznymi formami przemocy i instytucjami karnymi, w tym z uwzględnieniem ich podłoża historycznego. Studenci badają 
systemy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, naturę przestępczości, związek między prawem a jego 
kontekstem społecznym oraz wpływ i znaczenie badań międzykulturowych w tej dziedzinie. Głównym przedmiotem tego 
kursu jest ewolucja systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem 
okresu od XVIII wieku do współczesnych form kontroli społecznej. 

26 Historia 
kryminalistyki 

Kryminalistyka to zastosowanie nauki do prawa karnego, dzięki czemu naukowiec pracujący w laboratorium kryminalnym 
jest aktywnym uczestnikiem systemu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Zrozumienie pochodzenia i rozwoju 
kryminalistyki jest niezbędne dla skutecznej komunikacji na sali sądowej. Podczas tego kursu studenci będą uczyć się 
różnych metod kryminalistycznych i ich rozwoju na przestrzeni wieków. 

27 Cyberprzestępczość 
Prawne aspekty technologii informatycznych. Rola publicznych baz danych i systemów informatycznych w sektorze 
prywatnym i publicznym. Rodzaje przestępstw komputerowych (kradzież tożsamości, hakowanie, sniffing, spamowanie, 
niszczenie informacji, cyberstalking, cracking i phishing). 

28 
Przestępstwa 
przeciwko 
zwierzętom 

Problem krzywdy i cierpienia zwierząt pojawił się w latach 90. jako ważny aspekt Zielonej Kryminologii - trendu 
koncentrującego się na badaniach przestępstw popełnianych przeciwko środowisku naturalnemu i zwierzętom. Treść 
wykładu: 1. Prawa zwierząt - analiza pojęciowa; 2. Osobowość prawna zwierząt; 3. Filozoficzne, etyczne i psychologiczne 
aspekty okrucieństwa wobec zwierząt; 4. Pojęcie dobrostanu zwierząt; 5. Zwierzęta jako przedmiot zainteresowania 
wiktymologii; 6. Prawo zwierząt do ochrony przed cierpieniem w filozofii i etyce; 7. Prawo karne ochrony zwierząt; 8. 
Psychologiczne i przestępcze uwarunkowania wykorzystywania zwierząt; 9. Okrucieństwo wobec zwierząt w 
orzecznictwie sądów; 10. Dopuszczalne wykorzystanie zwierząt do celów ludzkich i ograniczenia tego wykorzystania; 11. 
Zwierzę jako ofiara działalności człowieka z perspektywy wiktymologii i kryminologii; 12. Ochrona prawna zwierząt w 
ramach systemu ochrony przed przemocą w rodzinie; 13. Analiza sytuacji zwierząt we współczesnym świecie; 14. 
Świadomość zwierząt; 15. Wegetarianizm i weganizm jako podejście filozoficzne; 16. Egzekwowanie kar w stosunku do 
oprawców zwierząt. 

29 Ekonomia i 
społeczeństwo 

W trakcie kursu analizowana jest rola czynników ekonomicznych w kształtowaniu życia społecznego. Tematy dotyczą 
następujących zagadnień: Malthusian Trap i Escape from the Malthusian Trap; Różnice społeczno-kulturowe; Zasoby 
naturalne; Związek ekonomii z nauką i technologią; Oszczędności, akumulacja kapitału i innowacje; Formalne instytucje 
(patenty, prawa własności, podatki). 

30 Myśl polityczna i 
prawna 

Kurs przedstawia koncepcje filozofii politycznej od starożytności do czasów współczesnych. Studenci poznają idee 
filozoficzne wysuwane przez głównych myślicieli politycznych i prawnych, takich jak Platon, Arystoteles, Machiavelli, 
Grotius, Hobbes, Montesquieu itp. Kurs obejmie również analizę współczesnych ideologii politycznych, takich jak 
liberalizm, konserwatyzm, socjalizm, komunizm , anarchizm itp. Omawiane są na nim także bardzo fascynującego i 
niejednoznacznego terminy i podejmowana jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „czym jest prawo?”. 

31 Odpowiedzialność 
cywilna 

Wprowadzenie do prawa czynów niedozwolonych; pojęcie czynu niedozwolonego i kategorie odpowiedzialności; szkoda i 
odszkodowanie; odpowiedzialność za rzeczy ruchome i nieruchome (np. dotyczące wypadków drogowych); umyślność i 
niedbalstwo; odpowiedzialność za inne osoby (odpowiedzialność zastępcza); odpowiedzialność władz publicznych. 
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32 Data protection  Prawne aspekty ochrony danych 

33 Reintegracja 
skazanych 

Wykład ma na celu przedstawienie podstaw normatywnych i praktyki systemu rehabilitacji dorosłych skazanych oraz 
systemu postępowania z nieletnimi przestępcami. Przedstawia narzędzia kreatywnych i społecznie akceptowanych form 
wywierania wpływu na skazanych, zgodnie z przyjętymi celami sankcji karnych oraz środków wychowawczych i 
poprawczych. Rozważania dogmatyczne poparte są prezentacją bieżącej praktyki dotyczącej wykonywania kary 
pozbawienia wolności i środków wychowawczych, a także najnowszych programów rehabilitacji. Wykład zawiera 
prezentację problemów związanych z indywidualizacją kary, skutecznością współczesnych form oddziaływań 
korekcyjnych oraz diagnozowaniem sprawców. 

34 
Historia 
egzekwowania 
prawa 

Tematem tego kursu jest ewolucja form egzekwowania prawa, poczynając od starożytnych systemów, w których 
jednostki, rodziny i klany podejmowały się zemsty na tych, którzy mogli ich zaatakować lub obrazić, poprzez siły policyjne 
ad hoc i wczesne systemy policyjne aż do idei nowoczesnej, profesjonalnej, umundurowanej policji. 

35 

Skargi do 
Europejskiego 
Trybunału Praw 
Człowieka 
dotyczące spraw 
karnych 

Zajęcia mają na celu przedstawienie podejścia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do skarg indywidualnych 
wnoszonych w sprawach karnych. Kurs ten dotyczy między innymi tak zwanych kryteriów Engela, dostępności skargi 
indywidualnej w odniesieniu do tymczasowego aresztowania, kwestii wynikających z art. 6 ust. 3 EKPC, pozytywnych 
obowiązków państw-stron konwencji oraz innych istotnych kwestii. 

36 
Przestępstwa 
przeciwko 
środowisku 

Współcześnie możemy zaobserwować wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku. Dotyczy to nielegalnego 
transportu odpadów, zanieczyszczenia wody, zanieczyszczenia powietrza, produkcji i transportu materiałów 
radioaktywnych itp. Często wiąże się z przestępczością zorganizowaną. Wymaga to odpowiedniej wiedzy i umiejętności 
od przyszłych kryminologów i przedstawicieli organów ścigania. 

37 Przestępstwa z 
użyciem przemocy 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wielowątkowymi i interdyscyplinarnymi problemami przestępstw z 
użyciem przemocy. Powyższe zagadnienie zostanie przedstawione z etiologicznego, fenomenologicznego i prawnego 
punktu widzenia. 

38 Przestępczość 
zorganizowana 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wielowątkowymi i interdyscyplinarnymi problemami przestępstw z 
użyciem przemocy. Powyższe zagadnienie zostanie przedstawione z etiologicznego, fenomenologicznego i prawnego 
punktu widzenia. 

39 
Organizacja i 
bezpieczeństwo 
imprez masowych 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z procedurami związanymi z organizacją imprez masowych. Studenci dowiedzą 
się o prawie obywatela do udziału w imprezach masowych, rodzajach imprez masowych oraz zasadach i procedurach 
udzielania zezwoleń na organizowanie imprez masowych. Poznają także zagrożenia bezpieczeństwa podczas imprez 
masowych. Studenci będą mogli wdrożyć zasady organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych. Muszą być świadomi 
niebezpieczeństw, tj. ataków terrorystycznych, użycia broni chemicznej, zabójstw itp., Które są związane z wydarzeniami 
masowymi. Pytania egzaminacyjne: 1. Prawo obywatela do uczestnictwa w imprezach masowych. 2. Ewolucja prawa 
obywatela do uczestnictwa i organizowania imprez masowych. 3. Rodzaje imprez masowych. 4. Imprezy masowe w 
specjalne dni w wybranych krajach. 5. Warunki bezpieczeństwa imprez masowych. 6. Zasady i tryb udzielania zezwoleń 
na organizowanie imprez masowych. 7. Rola administracji publicznej w procesie wydawania zezwoleń na organizowanie 
imprez masowych. 8. Policja i bezpieczeństwo uczestników podczas imprez masowych. 9. Zbieranie i przetwarzanie 
informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych. 10. Zagrożenia bezpieczeństwa podczas imprez masowych. 
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40 Zwalczanie 
terroryzmu 

Zagrożenie, jakie stanowi terroryzm po 11 września, spowodowało napięcie między bezpieczeństwem publicznym a 
podstawowymi prawami proceduralnymi jednostki. Jak rozwiązać ten konflikt? Czy osoba oskarżona o wspieranie 
terroryzmu ma takie same prawa proceduralne jak każdy oskarżony? Świat po 11 września coraz częściej korzysta się z 
procedur modyfikujących tradycyjny i typowy proces karny. Czy to dobry kierunek? Jak przeciwdziałać terroryzmowi? 
Czy przeciwdziałanie terroryzmowi uzasadnia ograniczenie prawa do prywatności lub wolności wypowiedzi? Wszystkie te 
pytania będą przedmiotem debaty podczas kursu. 

41 

Przestępczość i 
wymiar 
sprawiedliwości 
nieletnich 

Kurs ma na celu kompleksową analizę wymiaru sprawiedliwości i przestępczości nieletnich. Oferuje podejście 
interdyscyplinarne i omawia etiologiczne, fenomenologiczne i prawne kwestie przestępczej działalności małoletnich. 

42 Przestępstwa 
seksualne 

Wykład ma na celu przedstawienie normatywnych podstaw systemu kar i systemu działań przeciwko sprawcom 
przestępstw seksualnych. Celem jest nakreślenie zasad odpowiedzialności karnej sprawców tego rodzaju przestępstw, 
przedstawienie szczegółów systemu sankcji karnych nakładanych na takie osoby, przedstawienie programów terapii i 
rehabilitacji oraz omówienie ogólnego zagadnień dotyczących zarówno kwestii odchyleń seksualnych, jak i przestępstw 
przeciwko wolności seksualnej. 
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Field of study: Criminal  Justice  
  

Item Course Content 

1 Critical Thinking and 
Argumentation 

The course aims at providing students with practical skills in argumentation and critical thinking. It makes students 
familiar with general principles of rational argumentation and basic forms of arguments both in theoretical and practical 
discourse. Exam topics: Argument as a speech act. Recognizing arguments. Reconstructing and analysing arguments. 
Plausibility of arguments. Evaluating arguments. Constructing arguments. Basic types of deductive and non-deductive 
arguments. Recognizing fallacious and abusive argumentation. Basic principles of rational argumentation. 
Conversational implicatures. 

2 Human Rights in 
Criminal Justice Context 

The course aims to introduce the theory of human rights and to present their practical application in criminal justice 
contexts. It will focus on the human rights guarantees relevant for criminal process, including the perspective of 
suspects, the accused, victims, as well as other participants in criminal traits. In addition to human rights standards 
regarding a fair criminal trial, the course will also examine criminal law intervetions in the scope of protected rights 
such as human life, bodily integrity, privacy, personal liberty, or freedom of speech. In the remaining context the 
course analyzes current problems with human rights protection regarding conditions of detention, addressing, among 
other issues, the rights of prisoners. 

3 Introduction to 
Criminology 

The aim of the course is to familiarize students with interesting and interdisciplinary issues in the field of criminology. 
The problems of criminal etiology, criminal phenomenology as well as prevention and counteracting social pathologies 
will be discussed. 

4 Polish Language for 
Foreigners (A1)  Polish language 

5 Introduction to Law  The course is propaedeutic in nature, providing student with the general characteristics of law and various types of 
legal systems, fundamental concepts of legal language, as well as basic skills in legal interpretation and reasoning. 

6 Statistics in Criminal 
Justice 

Statistics in Criminal Justice offers students a practical and comprehensive introduction to statistics and highlights the 
integral role research and statistics play in the study of criminology and criminal justice. Packed with real-world case 
studies and contemporary examples utilizing the most current crime data and empirical research available, students 
not only learn how to perform and understand statistical analyses, but also to recognize the connection between 
statistical analyses used in everyday life and their importance to criminology and criminal justice. 

7 Introduction to Forensic 
Science  

Presentation of basic issues related to forensic examination at the crime scene, including the examination of corpses 
and methods of their identification. Practical application of forensic archeology in connection with the search for victims 
of crimes and combating crime against cultural heritage. Presentation of the problems of forensic expertise with a 
particular emphasis on documents' testing. The use of expert opinion during the investigation and during the trial - 
examples. 

8 Criminal Etiology & 
Research Methods 

The aim of the course is to familiarize students with interesting and multi-threaded issues of causes of crime as well 
as research methods in criminal justice. The first group of issues concerns the problems of the so-called paradigms of 
criminology, with particular emphasis placed on the positivist direction. The second group of issues concerns 
instruments aimed at understanding surrounding social reality as it pertains to crime. 

9 Introduction to Criminal 
Law  

The course provides an outline of principles of criminal law and criminal liability as well as information on the basic 
concepts of criminal act and punishment. It also presents a comparative perspective on criminal law. Scope of discussed 
topics: notion of criminal law and criminal liability, principles of criminal law, objectives of criminal law, concepts of 
punishment, comparative criminal law. 
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10 Elements of Legal 
System 

1. Elements of Public (International and European) Law: subjects and sources; public international law, European Union 
law, domestic law and their mutual relations; applicability of international legal norms in domestic law. 2. Elements of 
Administrative Law: the aim of the course is to present the basic features of administrative law, its general principles, 
how to understand them and how to apply them in criminal cases.The case study method will be used in this course. 
3. Elements of Civil Law: private law v. public law; subjects of private law;  contractual capacity – introductory remarks 
and basic notions; the notion of contract; formation (form) of contracts; the doctrine of consideration; privity of 
contract; interpretation of contracts; liability for a breach of contract vs tortious liability; damage and damages; tort 
law – comparative remarks; private law and EU law with regards to consumer protection. 

11 
Criminal Justice in 
International 
Environment 

The course offers an overview of international law mechanisms against the particular background of criminal justice.   

12 Probation, Parole and 
Penitentiary Law 

The purpose of this lecture is to outline the normative grounds for selected penitentiary systems and systems of 
alternative measures for the penalty of imprisonment worldwide. The goal is to clarify the purposes of executing the 
penalty of imprisonment and probationary measures, to present modern systems of alternative sanctions (not involving 
any isolation of the convicts) and major principles of effective crime policy. The dogmatic considerations will be 
supported by a presentation of current practice in that respect. The lecture includes a presentation of the problems 
related to individualisation of punishment, to effectiveness of modern forms of influence, both outside and inside prison 
facilities throughout the world, and to the demonstration of the chances and risks for the convicts themselves and for 
other members of society that are linked to imprisonment.  

13 White-Collar Crimes 

The aim of the course is to familiarize students with interesting and multifaceted problems of white collar crime. This 
issue plays a significant role in criminological considerations, beginning with the famous work of E. Sutherland. Over 
the years, however, the approach to it has evolved and - depending on the specialty of particular scientists - individual 
authors emphasize different etiological, phenomenological and legal factors of this type of criminal activity. 

14 Intellectual Property 
Protection 

1. Legal definition of work, fixation, creation, compilation, copies, phonograms, audiovisual work, literary, pictorial, 
graphic work. 2. Visual informations, photos of faces - legal issues. 3. Types of economic copyright. 4. Types of moral 
copyright. 5. Copyright in judicial and criminal proceedings. 6. Waiver of moral copyright in the United Kingdom 
Copyright Act - ghostwriters issues. 7. Author and other copyright holders entitled to copyright protection, derivative 
work rights. 8. Neighbouring rights (related rights) and the definition of broadcasting. 9. Infringement of copyright  - 
civil torts and criminal offences. 10. Duration and transfer of copyright. 11. Scope of free use. 12. Computer programs 
and copyright.. 

15 Foreign Language (B2) 
(Język obcy B2) Foreign language 
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16 EU Criminal Law 

The course aims to provide knowledge of EU legal instruments in the field of judicial cooperation in criminal matters, 
of the scope of harmonisation of procedural and substantive criminal law, of mutual recognition of judicial decisions, of 
the interaction between national and EU legal orders and main bodies and agencies in the field. 1. Introduction to the 
EU law – institutions, sources of law, constitutional principles. 2. Evolution of the EU competences in the field of judicial 
cooperation in criminal matters. 3. General outline of legal instruments in the judicial cooperation in criminal matters, 
legal effects of framework decisions and directives. 4. Scope of application of the principle of mutual recognition of 
judicial decisions. 5. Principle of ne bis in idem in the EU law. 6. European Arrest Warrant as the most advanced form 
of mutual recognition in criminal matters – the scope of application. 7. European Arrest Warrant – grounds for refusal 
of recognition and mutual trust. 8. European Arrest Warrant - constitutional problems with its implementation in some 
Member States. 9. Chosen EU acts introducing the principle of mutual recognition – financial penalties, imposing 
custodial sentences or measures involving deprivation of liberty, European Evidence Warrant. 10. Harmonisation of 
Member States Criminal Law – i.a. combating terrorism, cybercrime, organised crime, racism and xenophobia. 11. 
Approximation of Member States Procedural Law - procedural rights of suspected or accused persons. 12. EU Anti-
terrorist Sanctions. 13. Bodies and agencies in the field of cooperation in criminal matters – The European Public 
Prosecutor’s Office, EUROPOL, EUROJUST, European Judicial Network.  

17 Criminal Procedure and 
Courts 

The aim of the course is to introduce students to the fundamental issues related to criminal procedure. The course is 
designed to explain and critique the legal rules pertaining to the pretrial processing of criminal suspects and the conduct 
of criminal trials. The topics are discussed from a comparative perspective. The course also includes the analysis of the 
international fair trial standards created by the European Court of Human Rights. Topics discussed during the course: 
1) Criminal justice systems – structure and organs. 2) Judges, lay judges, juries. 3) Crime control vs. due process 
model. 4) Inquisitorial vs. adversarial system. 5) Pretrial proceedings and criminal trials. 6) The role of public 
prosecutor. 7) Victims and restorative justice. 8) Negociated justice. 9) Basic principles of criminal evidence. 10) Human 
rights in criminal proceedings. 

18 International Criminal 
Justice 

Lectures 1. The notion of international crimes. 2. Methods of establishing international criminal tribunals. 3. Jurisdiction 
of a chosen international(-ized) criminal tribunal/court (subject matter, personal, temporal, territorial). 4. Advantages 
and disadvantages of the hybrid (internationalized) criminal tribunals. 5. Principles of criminal responsibility under the 
Rome Statute. 6. Problems in ensuring the national co-operation with international tribunals. 7. Relationship between 
international and domestic criminal jurisdiction. 8. Objections raised by states against the jurisdiction of the permanent 
ICC. 9. Non-judicial mechanisms of accountability. 10. Principles and procedures of international prosecutions. Classes: 
1. Continental and common law influences on international criminal procedure 2. Jurisdiction and admissibility. 3. 
Investigation. 4. Evidence. 5. Trial. 6. Appeals and reparations. 7. Role of the victim in the international criminal 
procedure. 

19 Race, Gender, Ethnicity 
and Crime  

The course aims to examine the role of gender, ethnicity, and race in criminal justice. It seeks to assess whether and 
how criminal justice systems take these particular characteristics into account, and in this perspective it will address 
the position of offenders, victims of crimes, as well as judges, law enforcement officers, and other public officials. The 
course will reference experiences of the US and European criminal justice systems and use the "law in context" 
methodology to explain how various institutions operate in a given political, economic, and social reality. It will include 
elements of international human rights law and equality law to introduce such concepts as multiple/intersectional 
discrimination, systemic discrimination, social stereotypes, or gender and racial/ethnic bias. Its special focus will be on 
racially motivated crimes and gender-based violence. There will be also sessions devoted to culturally motivated crimes 
and "cultural defense". In this context, the course will analyze challenges to criminal justice systems related to 
immigration and multiculturalism.  
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20 Ethics and Criminal 
Justice  

The course aims at providing students the knowledge of theoretical foundations and practical consequences of ethical 
and political reflection in law and public polices, with a special regard to criminal justice. The specific objectives of the 
course are: obtaining knowledge of the main currents of moral philosophy, i.e. deontology, teleology, utilitiarianism, 
virtue ethics, discourse ethics and others; recognizing main positions in the contemporary political philosophy in relation 
to law and public polices, in particular liberalism and libertarianism, communitarianism and conservatism, neomarxism 
and critical theory of justice; acquiring basic knowledge regarding the specificity of ethical reflection and the main 
problems and disputes in ethics, as well as their relevance to law and public polices; developing skills to undertake and 
assess moral arguments in the field of public life and criminal justice; strengthening the awareness of axiological 
involvement of legal and political practice. 

21 EU & International 
Policing 

The aim of the course is to acquaint students with an interesting and multi-layered issues of EU & International Policing. 
The following issues will be addressed as part of the course: development of cooperation in criminal matters – EU and 
global context; European Union instruments in the field of criminal law; EU sectorial criminal law regulations; structural 
cooperation in the EU on criminal matters; EUROPOL; Schengen System and European Coast and Border Guards as a 
part of EU police; EU Counterterrorism law enforcement; global police cooperation and International Criminal 
Procedure; global crime and core crimes. 

22 International Crimes 
The course aims at a comprehensive analysis of international crimes and of their conceptual and contextual frameworks, 
particularly from a criminological perspective. It concentrates on the distinctive features, definitional issues, aetiology, 
modalities of addressing systemic criminality, and the preventive strategies. 

23 Seminar preparing bachelor thesis 
 

24 Victimology 

The aim of the course is to is to familiarize students with interesting and multifaceted problems of victimology.  Within 
its framework, the following issues will be presented: new developments in the field of victimology who counts as a 
victim and what counts as victimhood; complex dimensions to victim experiences as structured by gender, age, 
ethnicity, sexuality and intersectionality; policy responses in the light of the changing appreciation of the nature and 
extent of victimhood. 

25 History of Crime and 
Criminal Justice  

The course attempts to go beyond the study of law and formal justice systems towards research into the many forms 
of violence and into penal institutions, including their historical background. Students explore the administration of 
criminal justice systems, the nature of crime, the relationship between law and its social context, and the impact and 
importance of cross-cultural inquiry within the field. Main subject of this course is the evolution of criminal justice 
systems in Europe, with particular emphasis placed on the period from the 18th century to contemporary forms of 
social control. 

26 History of Forensic 
Sciences 

Forensic science is the application of science to criminal law, making a scientist working in the crime laboratory an 
active participant in a criminal justice system. An understanding of the origin and development of forensic science is 
imperative for effective communication in the courtroom. Through this course, students will study various forensic 
methods and their development through the ages.  

27 Cybercrimes  

Legal aspects of information technology. The role of public databases and information systems in private and public 
sectors. Types of computer crimes (identity theft, hacking, sniffing, spamming, information destruction, cyberstalking, 
cracking and phishing). 
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28 Crimes against Animals  

The problem of harm and suffering of animals emerged in the 90s as an important aspect of Green Criminology - the 
trend concentrating upon the research of crime committed against the natural habitat and animals. The lecture's 
content:1. Animals' rights - the conceptual analysis; 2. Legal personality of animals; 3. Philosophical, ethical and 
psychological aspects of the cruelty towards animals; 4. The concept of Animal Welfare; 5. Animals as the subject of 
interest in victimology; 6. The animals' right for the protection from suffering in philosophy and ethics; 7. Criminal law 
protection of animals; 8. Psychological and criminal conditioning of the animal abuse; 9. Cruelty to animals in the 
courts' jurisdiction; 10. The admissible use of animals for human purposes and the limits to this usage; 11. Animal as 
a victim of the human activity, from the perspective of victimology and criminology; 12. The legal protection of animals, 
as a part of the family abuse protection system; 13. The analysis of the situation of animals in the modern World; 14. 
The consciousness of animals; 15. Vegetarianism and veganism as a philosophical approach; 16. The punishment 
execution for animals' abusers.  

29 Economics and Society  

The course analyzes the role of economic factors in shaping social life. Topics revolve around the following issues: 
Malthusian Trap and Escape from the Malthusian Trap; Socio-cultural differences; Natural Resources; Relation of 
Economics to Science and Technology; Savings, Accumulation of Capital and Innovation; Formal Institutions (patents, 
property rights, taxes). 

30 Political and Legal 
Thought  

The course will present conceptions in the field of political philosophy from the Antiquity till contemporary times. 
Students will get to know philosophical ideas put forward by major political and legal thinkers, like Plato, Aristotle, 
Machiavelli, Grotius, Hobbes, Montesquieu etc. The course will also encompass an analysis of modern political 
ideologies, like liberalism, conservatism, socialism, communism, anarchism etc. Last but not least, we will discuss the 
meaning of a very fascinating and equivocal word and try to find an answer to the question: "what is law?".  

31 Civil Liability 
Introduction to the law of torts; the notion of tort and categories of liability; damage and damages; liability for movable 
and immovable objects (e.g. regarding traffic accidents); intentional and negligent liability; liability for other persons 
(vicarious liability); liability of public authorities. 

32 Data Protection   Legal aspects of data protection 

33 Reintegration of 
convicts  

The purpose of the lecture is to outline the normative grounds and the practice of the system of rehabilitation of adult 
convicts and the system of handling juvenile delinquents. It outlines the tools of creative and socially acceptable forms 
of influencing the convicts, in accordance with the accepted goals of criminal sanctions and educational and corrective 
measures. The dogmatic considerations are supported with a presentation of current practice with regard to the 
execution of the penalty of imprisonment and corrective measures, together with the newest rehabilitation 
programmes. The lecture contains a presentation of the problems related to individualisation of punishment, to 
effectiveness of modern forms of corrective influence and to diagnosing the perpetrators.  

34 History of Law 
Enforcement  

The subject of this course is an evolution of forms of law enforcement, starting with the ancient systems, where 
individuals, families, and clans took it upon themselves to take revenge against those who may have injured or offended 
them, through ad hoc police forces and early constable systems to the idea of modern, professional, uniformed police 
force.  

35 Complaints to ECHR in 
Criminal Cases  

The class aims at outlining the European Court of Human Rights' approach to individual applications in criminal cases. 
This course would, inter alia, address the so-called Engel criteria, the availability of the application with regard to 
temporary detention, issues under 6(3) ECHR, the positive obligations of States-Parties to the Convention, and other 
relevant issues. 
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36 Environmental Crimes  

Contemporarily we can observe an increase in environmental crimes. It concerns illegal waste transport, water 
pollution, air pollution, production and transport of radioactive materials, etc. It is often related to organized crime. It 
demands an appropriate knowledge and skills from future criminologists and representatives of law enforcement 
authorities. 

37 Violent crimes  The aim of the course is to familiarize students with the multi-threaded and interdisciplinary problems of violent crimes. 
The above-mentioned issue will be presented from the etiological, phenomenological and legal point of view. 

38 Organized crime  The aim of the course is to familiarize students with the multi-threaded and interdisciplinary problems of violent crimes. 
The above-mentioned issue will be presented from the etiological, phenomenological and legal point of view. 

39 Organization and Safety 
of Mass Events  

The aim of this course is to acquaint students with the knowledge of procedures related to the organization of mass 
events. The students will learn about citizen's right to participate in mass events, types of mass events, and rules and 
procedures of granting permits to hold mass events. They will also learn about safety risks at mass events. Students 
will be able to implement the rules and regulations of organization and safety of mass events. They are to be aware of 
dangers, i.e. terrorists attacks, use of chemical weapons, assassinations, etc., that are related to mass events. Exam 
questions: 1. Citizen’s right to participate in mass events. 2. The evolution of citizen’s right to participate and organize 
mass events. 3. Types of mass events. 4. Mass events during special days in selected countries. 5. Mass events security 
conditions. 6. Rules and procedure of granting permits to hold mass events. 7. The role of public administration in the 
process of granting permits to hold mass events. 8. Police and crowd safety at mass events. 9. Collecting and processing 
information concerning mass events' security. 10. Safety risks at mass events. 

40 Counter-terrorism  

The threat posed by terrorism after 9/11 created conflict between public security and fundamental individual procedural 
rights. How to solve this conflict? Does a person accused of supporting terrorism has the equal procedural rights as 
any accused person? The post 9/11 world has seen increased recourse to procedures that modify the traditional and 
typical hearing process. Is this a good direction? How to counteract terrorism? Does counter-terrorism justify reducing 
the right to privacy or freedom of expression? All these questions will be the subject of the debate during the course. 

41 Juvenile Justice and 
Delinquency  

The course is  aimed at a comprehensive analysis of juvenile justice and delinquency. It offers an interdisciplinary 
approach and discusses etiological, phenomenological and legal issues of minors' criminal activities.  

42 Sexual Offences  

The purpose of the lecture is to outline the normative grounds for the system of penalties and the system of acting 
against the perpetrators of sex crimes. The purpose is to outline the principles of criminal liability of the perpetrators 
of this type of offences, to provide details of the system of criminal sanctions which are imposed upon such people, to 
present therapy and rehabilitation programmes and to discuss a general outline of both the issue of sexual deviations 
and crimes against sexual freedom. 
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Załącznik nr 27 
 

Nazwa kierunku studiów: Data Science 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - 27 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Optymalizacja Numeryczna 
(Numerical Optimization) 

Funkcje wypukłe. Teoria dualności. Optymalizacja. Modele programowania liniowego. 
Metoda gradientowa proximal oraz ADMM. Metoda interior-point. Metody iteracyjne. Metody 
stochastyczne. Metody nie wymagające liczenia pochodnych.  

2. Zaawansowane Metody 
Uczenia Statystycznego 
(Statistical Learning) 

Metody redukcji wymiaru. Uczenie z nadzorem i bez nadzoru. Modele predykcji. 

3. Uczenie Maszynowe 
(Machine Learning) 

Podstawy wnioskowania statystycznego. Naiwny klasyfikator Bayesa. Regresja logistyczna. Drzewa 
decyzyjne. Podstawy sieci neuronowych. Kompromis między obciążeniem a wariancją, regularyzacja i 
metody zespołowe. Teoria PAC. Faktoryzacja macierzy, systemy rekomendujące. 

4. Seminarium przeglądowe 
(Review seminar) Zaawansowane zagadnienia w najnowocześniejszych badaniach w obszarze Data Science. 

5. Projekt zespołowy 
(Team project) 

Narzędzia stosowane z rozwiązaniach problemów w obszarze Data Science. Narzędzia i metody 
używane w zespołowych projektach programistycznych. Typowy proces tworzenia oprogramowania. 

6. Kluczowe przedmioty 
wybieralne 
(Core elective courses) 

Analiza dużych zbiorów danych. Metody klasyfikacji i redukcji wymiaru. Symulacje i algorytmiczne 
zastosowania łańcuchów Markowa. Sieci neuronowe. Eksploracja danych. Narzędzia i metody używane 
w przetwarzaniu dużych zbiorów danych. Przetwarzanie języka naturalnego. Eksploracja tekstu. 
Narzędzia i metody programowania numerycznego.  
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Item Course/Module Content 

1. Numerical Optimization Convex Functions. Duality Theory. Unconstrained Optimization. Linear Programming Models. 
Proximal Methods and ADMM. Interior Point Methods. Iterative Methods. Stochastic Methods. 
Derivative-free Methods 

2. Statistical Learning Methods of dimensionality reduction. Supervised and unsupervised learning. Predictive models. 

3. Machine Learning Fundamentals of statistical reasoning. Naive Bayes classifier. Logistic regression. Decision trees. 
Basics of neural networks. Bias-variance tradeoff, model regularization and ensembling. Boost 
classifiers, gradient boosting. PAC learning theory. Matrix factorization, recommender systems. 

4. Review Seminar Advanced topics in state-of-the-art research in Data Science. 

5. Team Project Frameworks used in the development of solutions in Data Science. Tools and methods used in 
collaborative programming projects. Typical process of software development. 

6. 

Core elective courses Big data analysis. Methods of classification and dimensionality reduction. Simulations and 
algorithmic applications of Markov chains. Neural networks. Data exploration. Computational tools 
and methods in big data processing. Natural language processing. Text mining. Numerical 
programming tools and methods. 
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Załącznik nr 28 
 
Nazwa kierunku studiów: Dyplomacja europejska 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - 28 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Filozofia Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką refleksji filozoficznej na przykładzie wybranych 
koncepcji. Program jest organizowany tematycznie, koncentrując się na zagadnieniach szczególnie 
istotnych dla młodych ludzi – studentów nauk społecznych. Omawiane tematy obejmują następujące 
zagadnienia: Znaczenie humanistycznego kształcenia (model edukacji dla demokracji wg Marthy 
Nussbaum); Krytyczne myślenie jako kompetencja moralna i polityczna (kategoria banalności zła Hanny 
Arendt; „człowiek jedowymiarowy” Herberta Marcuse); Kryteria rozwoju ludzkiego (koncepcja zdolności 
Amartyi Sena); Współczesne spory moralne (perspektywa tzw. komunitaryzmu); Konflikty cywilizacyjne 
(Samuel P. Huntington, Monika Bobako); Seksualność jako element tożsamości (władza pastoralna wg 
Michela Foucaulta); Wprowadzenie do feminizmu; Współczesne wyzwania dla człowieczeństwa (eugenika 
liberalna, antropocen, posthumanizm). 

2.  Ekonomia  Celem kursu Ekonomia jest zdobycie przez studenta wiedzy na temat procesów, zjawisk i głównych kwestii 
ekonomicznych w stopniu podstawowym i średniozaawansowanym oraz umiejętności, pozwalający na 
rozumienie podstawowych kategorii i problemów ekonomicznych związanych zarówno ze zjawiskami 
natury mikro- jak i makroekonomicznej.  
W zakres kursu wpisane są zajęcia zarówno teoretyczne (w oparciu o podręczniki), jak i praktyczne (teksty 
źródłowe, literatura ekonomiczna, rozwiązywanie podstawowych zadań). 
Student nabiera umiejętności związanych z interpretacją zjawisk ekonomicznych, rozumieniem 
podstawowych procesów ekonomicznych, podejmuje próbę analizy zjawisk ekonomicznych z 
wykorzystaniem narzędzi ekonomicznych. 

3.   Nauka o państwie i polityce Polityka – definicje, aspekt podmiotowy i przedmiotowy, funkcje. Etyka i realizm polityczny. Władza 
polityczna - pojęcie, funkcje, metody i środki sprawowania. Legitymizacja polityczna – pojęcie, źródła, 
rodzaje. Delegitymizacja polityczna – pojęcie, przedmiot, przyczyny, formy, skutki. Potrzeby i interesy – 
pojęcie, podział podmiotowy i przedmiotowy, ujęcie obiektywne i subiektywne. Walka polityczna - pojęcie, 
cele, funkcje, metody i środki. Konflikty polityczne - pojęcie, przyczyny, funkcje, metody rozstrzygania, 
model przyczynowy, subiektywne uwarunkowania przebiegu konfliktu, afektywna polaryzacja. Działania 
polityczne – pojęcie, podmioty, cele, metody, środki i skutki, typologia, typy racjonalności. Decyzje 
polityczne - pojęcie, rodzaje, sytuacje i style decyzyjne, etapy procesu decyzyjnego. Podmiotowość 
polityczna – pojęcie, ujęcie normatywne, realne i świadomościowe, cechy i poziomy. Elity polityczne - 
pojęcie, typy i funkcje.  Jednostka jako podmiot polityki. Świadomość polityczna – pojęcie, funkcje, model 
analityczny. Socjalizacja polityczna - pojęcie, podmioty i determinanty. Partycypacja polityczna – pojęcie, 
typologia, formy, partycypacja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, przyczyny bierności 
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politycznej. System polityczny. Państwo - pojęcie, koncepcje pochodzenia, cechy, typy, formy, funkcje, 
państwo prawa, zagadnienie suwerenności, państwo jako uczestnik stosunków międzynarodowych.   

4.  Podstawy prawa Kurs ma dotyczyć zagadnień związanych z definicją prawa, jego funkcjami, wykładnią, systemem 
prawnym oraz podstawowymi instytucjami prawa (np. domniemaniami prawnymi). Poruszane będą 
podczas niego także zagadnienia z prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. 
Studenci powinni również poznać i, na ile to możliwe, opanować język prawniczy. 

5.  Historia stosunków 
międzynarodowych  

Najważniejsze pojęcia i tendencje w polityce międzynarodowej u progu XIX w.  
Charakter, postanowienia i znaczenie kongresu wiedeńskiego 
Zmierzch systemu wiedeńskiego. Zarys nowego układu sił w Europie 
Kwestia wschodnia w polityce mocarstw 
Zjednoczenie Niemiec w XIX w.  
Narodziny, rozwój terytorialny i wzrost pozycji międzynarodowej Stanów Zjednoczonych Ameryki 
Północnej 
Międzynarodowy system sojuszy przed I wojną światową  
Ład wersalski w Europie. Tworzenie europejskiego i światowego systemu bezpieczeństwa w okresie 
międzywojennym 
Autorytaryzm i totalitaryzm w okresie międzywojennym 
Geneza II wojny światowej 

6.  Socjologia Celem przedmiotu jest: 
 zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, takimi jak globalizacja, zmiana społeczna, 

rozwój, społeczność lokalna, metody ilościowe i jakościowe, mikrostruktury, mezostruktury, 
makrostruktury etc.  

 zapoznanie studentów z teoriami z zakresu socjologii, takimi jak teoria funkcjonalna, feministyczna, 
konfliktowa, wymiany oraz interakcjonizmu symbolicznego,  

rozwinięcie umiejętności analizy i kompetencji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań 
gospodarczych, kulturowych i społecznych kształtujących zjawiska i procesy społeczene na poziomach: 
mikro, mezo i makro. 

7.  Historia idei i praktyki integracji 
europejskiej 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem integracji europejskiej. Poruszone zostaną 
kwestie związane z powstawaniem idei integracji kontynentu europejskiego od starożytności po czasy 
współczesne. Wyjaśnione zostaną procesy zachodzące w każdej epoce politycznej zmierzające do 
uzyskania polityczno-ekonomicznej jedności kontynentu. Szczególny nacisk położony zostanie okres II 
wojny światowej oraz lata 1947-1957 z uwagi na ich wpływ na obecny kształt wspólnoty europejskiej. W 
dalszej kolejności podjęta zostanie problematyka związana z funkcjonowaniem i ewolucją instytucji 
europejskich. Ukazane zostanie również tło społeczno-polityczne na jakim rozgrywały się istotniejsze 
wydarzenia związane z procesem zjednoczeniowym. W szczególności uwzględniony zostanie wpływ 
głównych państw europejskich na kierunki rozwoju integracji i kształt rozwiązań prawnych funkcjonujących 
obecnie w Unii Europejskiej.  

8.  Społeczeństwo i kultura Europy Zajęcia poświęcone są wybranym – przez studentów – zagadnieniom, które miały i/lub mają istotny wpływ 
na kulturę Europy i ukształtowały jej specyficzne społeczeństwo. 1-2 osoby w pierwszej części dokonują 
prezentacji, a następnie moderują dyskusje na temat kwestii spornych. 1-2 zajęcia odbywają się w 
formule „debaty oksfordzkiej”, prowadzący pomaga dobrać odpowiednią literaturę /z różnych źródeł: 
nauki, sztuki, filozofii.../ i na zakończenie omawia wspólnie ze studentami wady i zalety danej wybranej 
przez studenta strategii. Celem jest nabywanie umiejętności retorycznych i „aktorskich”, właściwego 
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przedstawiania swoich racji i zdobycie orientacji w najważniejszych kwestiach, które ukształtowały kulturę 
Europejską – czyli niezbędnych podstawowych umiejętności do wykonywania w przyszłości zawodu 
dyplomaty. Przykładowe tematy:  greckie, rzymskie,    żydowskie, chrześcijańskie, barbarzyńskie źródła 
kultury europejskiej  i ich aktualność, 
prawo naturalnej a prawo pozytywne, prawa człowieka /ze szczególnym uwzględnieniem praw kobiet/, 
nieposłuszeństwo obywatelskie, podział władzy, prerogatywy władzy, problemy z wolnością/różne aspekty/ 
, demokracja /różne aspekty/, znaczenie nauki i techniki dla społeczeństwa Europejskiego, prawa zwierząt, 
bogata Europa a inne części świata /zwłaszcza ubogie/, media społecznościowe: wady i zalety, sztuka i 
filozofia w Europie ich specyfika, wielorakie oblicza polityki i polityczności etc. Podczas pierwszych dwóch 
zajęć prezentacja i rozmowa leżą w gestii prowadzącego, zwyczajowo jest to „Obrona Sokratesa” Platona 
przedstawiana jako konflikt między wybitnymi jednostkami a społeczeństwem oraz „Antygona” Sofoklesa 
omawiana ze względu na siłę, znaczenie, możliwość uzasadniania praw innych niż administracyjne; kolejne 
zajęcia prowadzone są przez studentów, którzy mogą wybrać interesujący ich temat z tych 
zaproponowanych lub zaproponować własny zgodny z tematem zajęć. Po dokonaniu wyboru konsultują z 
prowadzącym materiał źródłowy /z którym zapozna się cała grupa/ oraz podstawowe tezy swojego 
wystąpienia. Na ocenę bardzo dobrą wymagane jest napisanie minieseju /2-4 strony/.     

9.  Geografia polityczna i ekonomiczna Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wpływem czynników geograficznych na przyjęte 
rozwiązania polityczne, społeczne i ekonomiczne na świecie. Wskazanie prawidłowości funkcjonowania 
jednostek geopolitycznych wynikających z ich położenia i budowy morfologicznej. Poruszone zostaną 
również problemy z zakresu ekonomii, ekologii, antropologii i kulturoznawstwa. Podjęte zostaną 
rozważania dotyczące zjawiska konfliktów zbrojnych i założeń geostrategicznych. Słuchacze zapoznają się 
z pogłębioną specyfiką szczególnie istotnych geopolitycznie regionów świata. Część cyklu dydaktycznego 
poświęcona zostanie problematyce geopolitycznej dotyczącej Polski, z szczególnym uwzględnieniem 
kwestii granicznych i terytorialnych. 

10. Instytucje i procesy decyzyjne w 
UE 

Historia integracji europejskiej – aspekty instytucjonalne 
 Formy i modele integracji 
 Przyczyny integracji zachodnioeuropejskiej (syntetyczne powtórzenie) 
 Historia integracji od traktatów rzymskich do traktatu reformującego – aspekty instytucjonalne  
Porządek prawny Unii Europejskiej 
 Źródła prawa unijnego (syntetyczne powtórzenie) 
 Rola instytucji unijnych w tworzeniu prawa pierwotnego (pisanego i niepisanego) i wtórnego  
Integracja Polski z UE – aspekty instytucjonalne 
 Przesłanki integracji Polski z UE 
 Negocjacje akcesyjne i przystąpienie Polski do UE 
 System koordynacji polityki Polski wobec Unii Europejskiej 
Finanse Unii Europejskiej. 
 Instytucje budżetowe 
 Źródła prawa finansowego 
 Uchwalanie budżetu 
 Funkcjonowanie budżetu 
 Kontrola wykonywania budżetu 
Rada Europejska 
 geneza i ewolucja RE 
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 status prawnoustrojowy RE 
 struktura wewnętrzna RE 
 sposób funkcjonowania 
 sposoby podejmowania decyzji 
 kompetencje RE 
 działalność w RE 
Rada Unii Europejskiej 
 geneza i ewolucja RUE 
 status prawnoustrojowy 
 struktura wewnętrzna 
 sposób funkcjonowania 
 sposoby podejmowania decyzji 
 kompetencje RE 
 działalność w RE 
 COREPER 
Parlament Europejski 
 geneza i ewolucja PE w systemie instytucjonalnym UE 
 status prawnoustrojowy PE 
 struktura wewnętrzna PE i sposób jego funkcjonowania 
 wybory do PE,  status deputowanego 
 kompetencje PE 
 ewolucja funkcji PE 
 działalność PE 
 komisje parlamentarne 
 tworzenie prawa (procedury decyzyjne) 
Komisja Europejska 
 geneza i ewolucja KE 
 powoływanie i odwoływanie KE 
 status prawnoustrojowy KE 
 struktura wewnętrzna KE i sposób jej funkcjonowania 
 kompetencje i działalność KE 
Organy sądowe UE 
 Europejski Trybunał Sprawiedliwości (skład, tryby procedowania, rodzaje rozpatrywanych skarg),  
 Sąd (skład, tryby procedowania, rodzaje rozpatrywanych skarg),  
 Omówienie przykładowych orzeczeń  
Organy pomocnicze UE 
 Klasyfikacja organów pomocniczych 
 komitologia 
 Europejski Komitet Ekonomiczno- Społeczny  
 Komitet Regionów 
 Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych i Polityki 
 inne agendy i komitety 
Rola instytucji UE w kreowaniu i realizacji praw wynikających z obywatelstwa UE 
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 Obywatelstwo UE (pojęcie, istota i geneza obywatelstwa UE, prawa wynikające z obywatelstwa UE) 
 Rzecznik Praw Obywatelskich (status prawnoustrojowy Rzecznika Praw Obywatelskich UE, geneza i 

rozwój instytucji, struktura wewnętrzna instytucji, kompetencje, ocena praktycznej roli Rzecznika) 
 Komisja petycji Parlamentu Europejskiego 
 Rola Komisji Europejskiej 
 Inne organy 
Inicjatywa obywatelska 

11.  Systemy polityczne państw 
europejskich 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kluczowymi pojęciami, strukturą i charakterem 
współczesnych systemów politycznych państw europejskich oraz z ich historyczno - polityczną genezą, 
krajobrazem partyjnym, a także głównymi problemami politycznymi przełomu XX/XXI wieku. W trakcie 
zajęć, na tle  typologii współczesnych systemów politycznych oraz ich gradacji, szczegółowo omówionych 
zostanie kilkanaście wybranych systemów politycznych występujących w Europie. W świadomości 
studentów ugruntowane powinno zostać szerokie spektrum europejskich systemów politycznych, niuanse 
oraz podobieństwa i różnice występujące pomiędzy nimi. 

12.  Historia dyplomacji Bilans II wojny światowej. Kształtowanie się porządku jałtańsko-poczdamskiego 
Geneza, struktura i zasady funkcjonowania Organizacji Narodów Zjednoczonych 
Europa Środkowo-Wschodnia po II wojnie światowej. Radziecka strefa wpływów 
Integracja polityczna i gospodarcza obozu zachodniego 
Konflikt koreański – geneza, znaczenie dla regionu i konsekwencje dla polityki międzynarodowej 
Indochiny w polityce międzynarodowej 
Konflikt izraelsko-palestyński 
Chiny w polityce międzynarodowej 
Problem niemiecki po drugiej wojnie światowej 
Sytuacja międzynarodowa  lat 60. i 70. XX w. z uwzględnieniem stosunków amerykańsko-radzieckich 
Druga zimna wojna 
Jesień Ludów i rozpad ZSRR 

13. Problematyka narodowościowa i 
etniczna w Europie 

Student zapoznaje się z koncepcjami narodu, nacjonalizmu, tożsamości. Poznaje różnice między 
tożsamością narodową a etniczną, także między mniejszością narodową a etniczną. Przyswaja historię i 
stan obecny ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz w Europie. Zapoznaje się z 
różnymi rozwiązaniami politycznymi przyjętymi przez poszczególne państwa Europy w odniesieniu do 
własnych mniejszości narodowych. Poznaje położenie wybranych grup narodowościowych i etnicznych w 
Polsce oraz wybranych krajach Europy.  

14. Technologia informacyjna Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pakietem Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint wraz z ich 
podstawowymi funkcjami. Omówione zostają kwestie związane z adekwatnym wyszukiwaniem, 
selekcjonowaniem i gromadzeniem informacji w sieci oraz odpowiednim formatowaniem tekstów 
naukowych.  Informacje te będą pomocne dla studentów podczas przygotowania raportów, analiz oraz 
prac badawczych. 

15. Prawo międzynarodowe publiczne Podczas kursu poruszane są podstawowe zagadnienia z prawa międzynarodowego. W trakcie wykładu 
studenci poznają kwestie związane ze źródłami, podmiotami prawa międzynarodowego (państwami, 
organizacjami międzynarodowymi), czy znaczeniem ludności w prawie międzynarodowym.  Zajęcia będą 
również opisywać organy państwa, które uczestniczą w stosunkach międzynarodowych. 

16. Statystyka i demografia Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami statystyki opisowej i metodologii badania 
statystycznego oraz zaznajomienie ich z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu demografii, a 
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także przybliżenie im procesów ludnościowych zachodzących we współczesnym świecie. Treści 
programowe przedmiotu z zakresu statystyki: podstawowe pojęcia statystyki, źródła danych 
statystycznych oraz rodzaje i etapy badania statystycznego, projektowanie i realizacja badania 
statystycznego: wybór problemu badawczego i przygotowanie kwestionariusza ankiety, obserwacja, 
kontrola i grupowanie materiałów źródłowych. Opracowanie i prezentacja zebranych danych 
statystycznych: opis tabelaryczny i graficzny, podstawowe parametry położenia, rozproszenia i 
współzależności. Zasady przygotowania i prezentowania raportu z badania statystycznego. Treści z 
zakresu demografii: definiowanie podstawowych kategorii demograficznych, metody badań 
demograficznych, ruch naturalny ludności i ruchy migracyjne i ich wpływ na stan i struktury ludności, 
współczynniki demograficzne. Stan i podstawowe struktury ludności współczesnego świata, Europy i Polski, 
problemy ludnościowe współczesnej Europy i świata i ich społeczne, ekonomiczne i polityczne 
konsekwencje, prognozy demograficzne, polityka ludnościowa państw i jej instrumenty. 

17. Międzynarodowe stosunki 
polityczne  

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń. Treści programowe przedstawiane podczas 
wykładów mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, koncepcjami i teoriami 
funkcjonującymi w nauce o stosunkach międzynarodowych (SM), które są niezbędne do właściwego 
zrozumienia międzynarodowych relacji, z którymi studenci będą zapoznawani na dalszych etapach 
kształcenia. Studenci korzystać będą z najnowszej literatury przedmiotu  polsko- i anglojęzycznej 
odnoszącej się do kwestii zarówno teoretycznych, jak i praktycznych będących odzwierciedleniem relacji 
międzynarodowych jako "rzeczywistości międzynarodowej". W szczególności studenci zaznajomieni będą z 
następującymi kwestiami: bezpieczeństwo międzynarodowe (w tym cyberbezpieczeństwo), używanie siły 
w stosunkach międzynarodowych, międzynarodowe prawo humanitarne, rola Unii Europejskiej we 
współczesnych stosunkach międzynarodowych, system współczesnej gospodarki światowej (działalność 
korporacji transnarodowych) czy polityka zagraniczna wybranych państw. Taki dobór tematów (zarówno 
praktycznych jak i teoretycznych) ma na celu wyposażenie studentów w podstawową wiedzę odnoszącą się 
do  SM, wykształcić umiejętność samodzielnego korzystania z literatury przedmiotu i formułowania 
własnych osądów i przedstawiania ich podczas dyskusji. 

18. Prawo Unii Europejskiej Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami i aktami prawnymi 
regulującymi funkcjonowanie Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej. Student jest 
zaznajamiany z zasadami fundamentalnymi Unii Europejskiej, źródłami zakresem obowiązywania prawa 
Unii, systemem ochrony prawnej UE oraz relacją prawa Unii względem porządków prawa 
krajowego.zasadą poszanowania własności intelektualnej. Kurs podzielony jest na dwa bloki tematyczne 
obejmujące prawo instytucjonalne i materialne Unii Europejskiej.  
 

19. Historia myśli politycznej Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z założeniami myśli politycznej, która rozwinęła się w Europie na przestrzeni 
dziejów. Omówiona zostanie jej grecko‐rzymska geneza oraz wpływ chrześcijaństwa na ewolucję treści ideowych. W tym celu, 
zaprezentowane zostaną podstawowe treści teologiczne, stanowiące fundament sposobu myślenia do okresu renesansu. 
Szczególnej analizie podlegać będą treści związane z instytucją państwa i sposobem sprawowania władzy. . Omówione zostaną 
podstawowe założenia doktryn politycznych: nacjonalizmu, liberalizmu, socjalizmu, anarchizmu, komunizmu i faszyzmu. Końcowa 
część zajęć poświęcona zostanie, XX wiecznej myśli federalistycznej oraz jej renesansowo‐oświeceniowej genezy. 

20. Polityka zagraniczna i 
bezpieczeństwa UE 

Studenci zapoznają się z historią i kształtowaniem się Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa i 
Europejskiej Współpracy Politycznej. Poznają podstawy traktatowe WPZiB i jej cele oraz instrumenty 
służące realizacji. Ponadto przedstawione są instytucje wspólnotowe i ich udział w procesie decyzyjnym, 
Europejska Polityka Obrony i Bezpieczeństwa i Unia Zachodnioeuropejska (historia) i analogicznie 
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Europejska Polityka Obrony i Bezpieczeństwa a NATO. Omawiana jest także pozycja Unii Europejskiej w 
stosunkach międzynarodowych i szczegółowo stosunki Unii Europejskiej z Rosją, stosunki transatlantyckie, 
w basenie Morza Śródziemnego i innych istotnych regionach świata. 

21.  Dyplomacja i polityka gospodarcza 1. Relacje między dyplomacją a polityką gospodarczą. Dyplomacja gospodarcza a praktyczne 
rozwiązania funkcjonalne i instytucjonalne w dyplomacji gospodarczej.  

2. Konceptualizacja, geneza i ewolucja pojęć i zjawisk związanych z dyplomacją i polityką 
gospodarczą.  

3. Fora ekonomiczne jako przykład multilateralnej dyplomacji gospodarczej. Asertywna i pasywna 
dyplomacja gospodarcza.  

4.  Rola dyplomacji gospodarczej w polityce państw (porównawcze studium przypadku). Analiza 
determinant i skuteczności bilateralnej i subregionalnej (lokalnej) dyplomacji gospodarczej 

5. Podmioty dyplomacji gospodarczej. Asertywna i pasywna dyplomacja gospodarcza. Typy dyplomacji 
gospodarczej.  

6. Modele dyplomacji ekonomicznej.  
7. Instytucjonalny wymiar dyplomacji gospodarczej RP.  

Czynniki kształtujące ekonomiczny wymiar polityki zagranicznej. 
22. Polityki UE W ramach przedmiotu omówione zostaną systematyka, typologie i znaczenie polityk Unii Europejskiej w 

realizacji jej celów strategicznych. Studenci zapoznają się z metodami i charakterystyką procesów 
tworzenia polityk Unii Europejskiej oraz zasadami konstruowania i funkcjonowania wieloletnich ram 
finansowych. Ponadto omówiony zostanie budżet Unii Europejskiej i jego struktura jako źródło 
finansowania obszarów działalności Unii Europejskiej. Treści programowe obejmują szczegółową analizę 
poszczególnych polityk UE, ich genezę, podstawy traktatowe, cele, zasady funkcjonowania i instrumenty 
realizacji. Będą to miedzy innymi: wspólna polityka handlowa, wspólna polityka rolna, polityka spójności, 
polityka konkurencji i ochrony konsumenta, polityka ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom 
klimatycznym, polityka migracyjna i azylowa, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa oraz wymiar 
sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. 
 

23.  Metodologia nauk społecznych Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami metodologii nauk społecznych. 
Omówione zostaną podstawowe pojęcia z zakresu metodologii nauk, takie jak wiedza, nauka, metodologia, 
metody badawcze, rodzaje nauk. Wskazane zostaną specyficzne cechy nauk społecznych jako dyscypliny 
badań naukowych oraz ich kategorie analityczne. Studenci uzyskają wiedzę na temat etapów realizacji 
procesu badawczego wraz z umiejętnością jej zastosowania podczas prowadzenia prac badawczych i 
przygotowywania pracy licencjackiej. Wśród omówionych metod badawczych będą między innymi metoda 
decyzyjna, metoda systemowa, metoda komparatystyczna, metoda historyczna, metoda studium 
przypadku oraz ewaluacja. Treści programowe obejmują także zagadnienia związane z etyką prowadzenia 
badań naukowych i publikowania ich wyników.  

24. Prawo dyplomatyczne i konsularne Pojęcie dyplomacji i prawa dyplomatycznego.  
Krótka historia dyplomacji i służby konsularnej. Źródła prawa dyplomatycznego i jego kodyfikacja.  
Organy wewnętrzne państwa jako organy dyplomacji-podział i kompetencje ogólne.  
Organy zewnętrzne państwa – ich systematyka.  
Ustanawianie stosunków dyplomatycznych w świetle prawa dyplomatycznego.  
Podmioty prawa legacji. Funkcje dyplomatyczne i ich ewolucja.  
Rodzaje klasy rangi tytuły szefów i członków misji dyplomatycznych.  
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Początek i koniec pełnienia funkcji dyplomatycznych 
Przywileje i immunitety dyplomatyczne. Zakończenie misji szefa i członków przedstawicielstwa 
dyplomatycznego.  
Prawo legacji organizacji międzynarodowych i jego realizacja.  
Zarys historyczny i ustanawianie stosunków konsularnych. 
Organy państwa ds. realizacji stosunków konsularnych. 
Funkcje konsularne. 
UE w prawie dyplomatycznym i konsularnym. Kolokwium końcowe 

25. Międzynarodowe stosunki 
kulturalne 

Przedmiot przybliża studentom rolę kultury w stosunkach międzynarodowych. Pokazuje procesy dyfuzji w 
historii i obecnie. Formy dyfuzji. Przejawy dyfuzji. Przedstawia instytucjonalizację współpracy w skali 
dwustronnej i wielostronnej. UNESCO. Konwencje związane z kulturą. Działalność Rady Europy w 
dziedzinie kultury. Inicjatywy współpracy. Działalność Unii Europejskiej. Programy. Zagraniczna polityka 
kulturalna. Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych 
 

26. Organizacje międzynarodowe Korzenie i geneza organizacji międzynarodowych; Istota organizacji międzynarodowych; Prawo traktatów; 
Sojusze międzynarodowe; Organizacje międzynarodowe w wybranych regionach świata; Wybrane sojusze 
międzynarodowe; Organizacje międzynarodowe wobec wybranych problemów 

27. Podstawy protokołu 
dyplomatycznego 

Celem przedmiotu jest omówienie następujących zagadnień 
 Pojęcia i definicje z zakresu dyplomacji oraz protokołu dyplomatycznego  
 Rys historyczny oraz kształtowanie się w kolejnych epokach współczesnych zasad, form, norm i 

obyczajów protokolarnych 
 Zasady protokołu dyplomatycznego. 
 Reguły etykiety flagowej 
 Zasady postępowania z symbolami narodowymi. 
 Znaczenie protokołu dyplomatycznego w pracy służby dyplomatycznej i konsularnej 
 Zadania i wyzwania współczesnego Protokołu Dyplomatycznego 
 Ceremoniał, etykieta i savoir-vivre obowiązujące w kontaktach oficjalnych oraz prywatnych.  
 Rodzaje przyjęć 
 Dress code – typy strojów i zasady ich doboru 
 Netykieta 

   
28. Polityka zagraniczna Polski Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawową literaturą na temat polskiej polityki zagranicznej, a na 

jej podstawie poznaje podstawowe problemy związane z polską polityką zagraniczną XX/XXI w. i miejscem 
polityki zagranicznej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowo omawiane są: stosunki polsko-
niemieckie, stosunki polsko-rosyjskie, Unia Europejska w polskiej polityce zagranicznej, polityka 
bezpieczeństwa Polski oraz NATO w polskiej polityce zagranicznej, a także stosunki ze Stanami 
Zjednoczonymi. Osobne miejsce poświęcone jest stosunkom z najbliższymi sąsiadami Polski: z Ukrainą, z 
Białorusią i Litwą. Treści dopełniają współpraca wyszehradzka i stosunki z południowymi sąsiadami oraz 
stosunki RP z wybranymi krajami pozaeuropejskimi. Jakkolwiek czasokres tematyki zajęć zawiera się w od 
1989 r., to poruszane są również zagadnienia z czasów wcześniejszych, które mają wpływ na dzisiejszą 
politykę Polski. 

29.  Integracja gospodarcza w Europie 1. Integracja gospodarcza – definicje, nurty, cele, przesłanki 
2. Teorie handlu międzynarodowego i teoretyczne konsekwencje dotyczące rozwoju gospodarczego.  
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3. Efekty statyczne i dynamiczne wolnego handlu. Penn effect. Efekt Samuelsona–Balassy. Efekt 
Stolpera-Samuelsona. Twierdzenie Heckschera-Ohlina-Samuelsona. Studia przypadków 

4. Polityka handlowa. Argumenty za protekcjonizmem. Wspólny Rynek 
5. Integracja Polski z UE. Układ stowarzyszeniowy i jego konsekwencje. Korzyści i koszty z integracji 

europejskiej w obszarze gospodarczym 
6. Unia Gospodarczo-Walutowa – uwarunkowania teoretyczne i przesłanki integracji walutowej 
7. UGW – od planu Wernera do planu Delorsa. Kryteria konwergencji. Korzyści i wady integracji 

walutowej.  
8. Polska wobec UGW. Potencjalne konsekwencje akcesji do III etapu UGW 
9. Polityka podatkowa jako przykład ograniczonej integracji. Kształt i konsekwencje 

 EFTA i EOG jako formy integracji gospodarczej 
30.  Psychologia w dyplomacji Celem zajęć jest podniesienie teoretycznego i funkcjonalnego poziomu kompetencji studenta w zakresie 

zastosowania instrumentarium psychologicznego w służbie dyplomatycznej. Podstawy psychologii 
społecznej: koherencja i zupełność jako model autoidentyfikacji grupowej, rola społeczna (aktor – 
obserwator, stanfordzki eksperyment więzienny), konformizm (eksperyment Milgrama, deindywiduacja, 
myślenie grupowe), perswazja (tor centralny i peryferyjny, model Petty’ego i Caccioppo, zaszczepienie 
postawy), altruizm (teoria wymiany społecznej, teoria egoizmu, teoria genetyczna; rozproszenie 
odpowiedzialności, negatywny efekt gapia). Wybrane zagadnienia psychologii relacji: teoria psychologii 
społecznej (postrzeganie jednorodności grupy obcej w modelach: Linville’a – znajomość grupy, Parka i 
Rothbarta – odmienne sposoby przechowywania informacji, Parka i Judda – ujęcie abstrakcyjne; 
postrzeganie jednorodności grupy własnej); teoria autokategoryzacji (personalizacja, rekategoryzacja); 
teoria opanowania trwogi. Psychologia wobec świadomości: skrajne wartości pobudzenia według Thayera, 
koło emocji Plutchika, obronność percepcyjna, podprogowe sterowanie aktywnością (priming), procesy 
automatyczne i kontrolowane (teoria poziomów integracji). Podstawy komunikacji werbalnej 
(przekładalność języków, cechy i funkcje języka, strategie wykrywania kłamstwa Kalbfleischa) i 
niewerbalnej (rola synchronii i emfazy). Rola kultury w kształtowaniu się normy zdrowia psychicznego. 
Związki polityki transformatywnej z psychoterapią. 

31. Protokół dyplomatyczny UE Kurs dotyczy zagadnień związanych z funkcjonowaniem protokołu dyplomatycznego obowiązującego w 
strukturach Unii Europejskiej. Celem kursy jest zapoznanie studentów z protokołem dyplomatycznym Unii 
Europejskiej opracowanym i stosowanym w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (European External 
Action Service), jak również praktycznymi zasadami protokolarnymi Unii Europejskiej. 

32.  Korespondencja dyplomatyczna Cele przedmiotu jest zapoznanie studenta z pojęciem dyplomacji oraz jej składowej, jaką jest 
korespondencja dyplomatyczna (w wąskim i szerokim rozumieniu). Student określa  podmioty 
korespondencji dyplomatycznej – organy państwa biorące udział w procesie komunikowania 
międzynarodowego. Zapoznaje się następnie z ogólnymi oraz szczegółowymi zasadami korespondencji 
dyplomatycznej, przyswaja główne kategorie pism dyplomatycznych i poznaje różnice między 
poszczególnymi rodzajami pism dyplomatycznych (pisma ceremonialne, noty dyplomatyczne, depesze 
etc.). W trakcie zajęć omówione zostają najczęstsze błędy pojawiające się w korespondencji 
dyplomatycznej oraz błędy popełniane w odniesieniu do netykiety. 

33. Lobbing w instytucjach 
europejskich 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mechanizmami działania zorganizowanych grup interesu 
na poziomie europejskimi. W trakcie kursu studenci zdobywają wiedzę na temat polityki instytucji 
europejskich wobec grup interesy, poznają także rodzaje podmiotów z państw unijnych, które podejmują 
aktywność na poziomie unijnym. W trakcie kursu studenci wykorzystują wiedzę dotyczącą instytucji 
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europejskich i w sposób analityczny identyfikują narzędzia, za pomocą których grupy lobbujące mogą 
wywierać wpływ na organy decyzyjne w UE. 

34.  Negocjacje międzynarodowe Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy w zakresie negocjacji międzynarodowych, w tym ich 
podstawowych reguł oraz uwarunkowań prawno-instytucjonalnych. Celem jest poznanie znaczenia różnych 
kulturowych dla powodzenia procesu negocjacji oraz nabycie umiejętności stosowania technik i stylów 
negocjacji w negocjacjach międzynarodowych. 

35. Tematyczne konwersatorium 
językowe  

Wprowadzenie do tematyki związanej z dyplomacją, praca dyplomaty, słynne cytaty dotyczące dyplomacji, 
droga Polski do Unii Europejskiej, instytucje Unii Europejskiej, stosunki międzynarodowe, organizacje 
międzynarodowe, Prawa Człowieka, wojna, różne rodzaje dyplomacji, korespondencja dyplomatyczna, 
protokół dyplomatyczny. 

36. Seminarium licencjackie Semestr I Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy 
realizacji pracy badawczej w zakresie nauk społecznych, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia 
własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej. Ustalenie 
tematyki prac licencjackich. W trakcie seminarium zostanie omówiona struktury pracy i zawartość 
poszczególnych części; sposoby pozyskiwania źródeł; metodologia pracy (metody i techniki badawcze); 
sporządzenie przypisów i bibliografii; przygotowanie konspektu pracy oraz przygotowanie I rozdziału 
pracy.

37. Polskie służby dyplomatyczne i 
konsularne 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziejami służby dyplomatycznej i konsularnej oraz jej 
podstawimy prawnymi.  Student nabywa wiedzę, która pozwala mu  definiować takie pojęcia jak: korpus 
dyplomatyczny, misja dyplomatyczna, klasy i rangi dyplomatyczne, przywileje i immunitety 
dyplomatyczne. Ponadto celem kursu jest zapoznanie studentów z takimi pojęciami jak: funkcje 
konsularne, ustanawianie stosunków konsularnych, nazwy organów i tytuły szefów urzędów konsularnych. 

38. Ochrona własności intelektualnej Przedmiot pozwoli na uzyskanie wiedzy z zakresu kluczowych instytucji prawnych w zakresie ochrony 
własności intelektualnej, zasad i norm prawnych oraz praktycznego ich stosowania. Uczestnictwo w 
zajęciach umożliwi nabycie umiejętności odnajdywania właściwych przepisów prawnych i ich stosowania w 
praktyce, analizy treści przepisów w kontekście właściwej wykładni i ich stosowania w praktyce, w oparciu 
o ustalony stan faktyczny danej sprawy. Wiedza z zakresu pojęcia utworu, rodzajów utworów, autorskiego 
prawa osobistego i majątkowego i ich prawnej ochrony, uzupełniona będzie licznymi uwarunkowaniami 
dozwolonego użytku prywatnego i publicznego chronionych utworów. Także prawo własności przemysłowej 
znajdzie się w orbicie zainteresowań przedmiotowych. Dodatkowo studenci nabędą umiejętności 
samodzielnego wyszukiwania danych aktów prawnych i konkretnych przepisów prawnych dotyczących 
analizowanego przypadku. Poznają także zasady prawa cytatu, prawa przedruku oraz przesłanki 
przestępstwa plagiatu. Istotnym uwarunkowaniem realizacji celów przedmiotu będzie opanowanie języka 
prawnego i prawniczego oraz umiejętność dokonywania analizy prawnej w zakresie norm prawa 
autorskiego i praw pokrewnych, prawa patentowego i innych aktów prawnych. Kurs zamykają zagadnienia 
związane z nowymi mediami, prawem komputerowym, internetowym, a także licznymi przesłankami 
cyberprzestępczości i zagrożeniami w sieci. 

39. Seminarium licencjackie Semestr II. Celem seminarium dyplomowego jest zapoznanie studenta z wymogami obowiązującymi przy 
realizacji pracy badawczej w zakresie nauk społecznych, ukierunkowanie studenta w zakresie tworzenia 
własnej pracy dyplomowej, pomoc metodyczna i merytoryczna przy realizacji pracy dyplomowej, 
finalizacja pracy licencjackiej, podejście do egzaminu licencjackiego.
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Załącznik nr 29 
 
Nazwa kierunku studiów: Dyplomacja europejska 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim - 29 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Współczesne stosunki 
międzynarodowe 

Przedmiot Współczesne Stosunki międzynarodowe realizowane są w formie wykładów oraz ćwiczeń. Treści 
programowe przedstawiane w trakcie wykładów koncentrują się w głównej mierze na przedstawieniu 
najważniejszych aspektów współczesnych międzynarodowych relacji odnoszących się do zagadnień i 
charakterze politycznym i gospodarczych. Płaszczyzna polityczna ukierunkowana jest na omówienie 
następujących zagadnień: konflikty międzynarodowe (również konflikty hybrydowe), używanie siły w 
stosunkach międzynarodowych (SM), funkcjonowanie prawa międzynarodowego (zwłaszcza 
międzynarodowego prawa humanitarnego), polityka zagraniczna wybranych państw (ze szczególnym 
uwzględnieniem polityki Stanów Zjednoczonych oraz Chin) oraz zagadnienie migracji we współczesnym 
świecie. Zagadnienia o charakterze gospodarczym  odnoszą się do przedstawienia następujących kwestii: 
funkcjonowanie międzynarodowych korporacji (w tym prywatnych korporacji wojskowych), stosunki 
gospodarcze pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, problematyka nierówności ekonomicznych (na 
podstawie raportu międzyrządowej organizacji Oxfam). Zagadnienia poruszanie w czasie wykładu mają na 
celu zaznajomienie studentów z najważniejszymi wydarzeniami w stosunkach międzynarodowych, 
wykształcić w studentach umiejętność krytycznego spojrzenia na międzynarodowe relacje oraz ich 
naukowego analizowania z perspektywy teorii funkcjonujących w SM. 

2.  Bezpieczeństwo międzynarodowe w 
dyplomacji 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa w polityce 
międzynarodowej. Omówione zostaną kwestie teoretyczne, związane z zakresem definicyjnym pojęć 
dotyczących nauk o bezpieczeństwie. Poddane analizie będą, rozwiązania stosowane w dyplomacji a 
służące wzmocnieniu bezpieczeństwa, stosowane na przestrzeni dziejów. Zaprezentowane zostaną 
klasyczne koncepcje bezpieczeństwa międzynarodowego i ich zastosowanie w praktyce politycznej. 
Podkreślona zostanie rola organizacji międzynarodowych w procesie zapewniana stanu braku konfliktu 
zbrojnego (przykładowo: NATO, ASEAN, WNP, LPA). Poddane ocenie zostaną, akty prawne regulujące 
system międzynarodowy pod kontem zapobieżenia Konfliktom. 

3.  Cywilizacja europejska Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznym dotyczącymi koncepcji 
cywilizacji w różnych jej teoriach. Studenci poznają najpierw teorie dotyczące pluralizmu cywilizacyjnego 
oraz zapoznają się z paradygmatami temu przeczącymi. W trakcie zajęć studentom prezentowane SA 
wybrane paradygmaty cywilizacyjne tak aby poprzez analizę komparatystyczną można było ukazać 
specyfikę i naturę aksjo-normatywną Cywilizacji Europeiskiej. Celem zajęć jest też ukazanie znaczenia roli 
cywilizacji europejskiej w historii świata.   

4.  Obszar wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości w UE 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami regulującymi funkcjonowanie 
Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Student jest zaznajamiany z 
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 podstawowymi zasadami funkcjonowania strefy Schengen oraz swobodą przepływu osób w UE, zasadami 
współpracy policyjnej i sądowej między krajami Unii oraz polityce migracyjnej, wizowej i azylowej Unii 
Europejskiej. Osobny blok tematyczny poświęcony jest instytucjom ogólnym oraz wyspecjalizowanym 
działającym w tym obszarze oraz zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w UE. 
 

5.  Europejska przestrzeń 
administracyjna 

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze stanem współczesnej wiedzy w zakresie 
istoty, modeli i mechanizmów funkcjonowania administracji publicznej w Europie ze szczególnym 
naciskiem na proces kreowania europejskiej przestrzeni administracyjnej. Zakresowo obejmuje to 
zagadnienia społecznych podstaw i dynamiki systemów administracji w Europie, na tle europeizacji i 
globalizacji dóbr i usług publicznych, różnych ujęć i kontrowersji wokół samego pojęcia europejskiej 
przestrzeni administracyjnej, charakterystyki procesu konwergencji modeli administracji publicznej we 
Europie, zasad i roli Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji, struktury i mechanizmów działania 
administracji europejskiej, w tym organów i instytucji UE, genezy i roli agencji europejskich, perspektyw 
przekształceń europejskiej przestrzeni administracyjnej. 

6.  Globalizacja i regionalizacja Podczas zajęć zostaną omówione teoretyczne koncepcje definiowania procesów globalizacji i regionalizacji 
(globalizacja w ujęciu homogenizacyjnym i heterogenizacyjnym, deterytorializacja, transnarodowość, 
regionalizacja, regionalizm, region, paradyplomacja), a następnie na wybranych przykładach 
przeanalizowane zostaną procesy globalizacji i regionalizacji w wymiarze politycznym, gospodarczym, 
kulturowym i społecznym. Ponadto studenci poznają główne narzędzia badawcze do analizy ww. procesów 
oraz wskaźniki pomiaru. 

7.  Priorytety polityki zagranicznej 
Polski 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami polskiej polityki zagranicznej w 
XX w. Zostanie zwrócona uwaga na podobieństwa i różnice dotyczące relacji międzynarodowych Polski w 
okresie dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej i czasach PRL. Podjęta zostanie 
problematyka wpływu przemian ustrojowych w Polsce na cele i kierunki polityki zagranicznej. Omówione 
zostaną problemy relacji Polski z najbliższymi sąsiadami szczególnie Niemcami i Rosją. Podjęte zostaną 
rozważania dotyczące funkcjonowania Polski w strukturach europejskich i euro-atlantyckich. 
Zaprezentowane zostaną również możliwe  scenariusze rozwoju relacji międzynarodowych w przyszłości. 
Dodatkowym elementem będzie ukazanie prawidłowości jakie cechują polska politykę międzynarodowa na 
przestrzeni dziejów.     
 

8.  Polska służba cywilna Celem przedmiotu jest zapoznanie się studentów z podstawami prawnymi, politycznymi i społecznymi 
funkcjonowania polskiej służby cywilnej. W ramach wykładu realizowane są takie problemy jak funkcje 
role administracji publicznej w systemie politycznym, rola i funkcje służby cywilnej w praktyce działania 
systemu administracji publicznej i systemu politycznego. Polska służba cywilna jest omawiana w 
porównaniu z innymi narodowymi modelami służby cywilnej takimi jak model francuski, niemiecki, 
brytyjski, nordycki. Studenci zapoznają się także z rozwojem polskiej służby cywilnej od 1922 roku do 
zmian zapoczątkowanych ustawą z 1996 r. i trwających do dziś. Omawiane są także zagadnienia etyki 
funkcjonariuszy służby cywilnej oraz szkoleń i innych działań na rzecz rozwoju profesjonalnego członków 
służby cywilnej. Przedmiot realizowany jest w formie wykładu. 

9.   Prawo w dyplomacji Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z rolą prawa 
w dyplomacji. Student jest zaznajamiany z współcześnie funkcjonującymi kulturami prawnymi oraz a także 
z elementami poszczególnych gałęzi prawa przydatnymi w pracy współczesnego dyplomaty, w 
szczególności elementami prawa międzynarodowego, unijnego, dyplomatycznego, konsularnego oraz 
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wizowego. 
 

10. Etykieta dyplomatyczna Zasadniczym celem zajęć jest przekazanie wiedzy teoretycznej w zakresie etykiety w relacjach 
dyplomatycznych oraz praktyczne jej zastosowanie, ze szczególnym uwzględnieniem zdefiniowanie roli 
standaryzacji tych zasad w służbie publicznej przy jednoczesnej transformacji w sferze norm historycznie 
definiowanej kultury i współczesnych technik komunikacyjnych. Zakres znaczeniowy pojęć podstawowych: 
etykieta dyplomatyczna, protokół, ceremonia, ceremoniał, savoir-vivre; ogólne zasady etykiety i protokołu 
dyplomatycznego (m.in. precedencji i alternatu); etykieta dyplomatyczna w relacjach dwustronnych i 
wielostronnych; etykieta konwersacyjna; etykieta wizerunku zewnętrznego; wizyty dyplomatyczne, 
przyjęcia dyplomatyczne; etykieta flagowa, etykieta orderowa, etykieta żałobna, etykieta w 
korespondencji dyplomatycznej; etykieta w dialogu międzykulturowym. 

11. Modele komunikacji interkulturowej 
 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z różnymi aspektami komunikacji interkulturowej. Treści 
programowe obejmują tematykę związaną ze znaczeniem kultury oraz tożsamości w procesach 
komunikowania, a także znaczeniem percepcji w komunikacji społecznej. Ważnym elementem programu 
są tematy związane ze świadomość obecności innych oraz stosunkiem do „obcych”, gdzie punktem wyjścia 
do dyskusji jest nie tylko literatura przedmiotu, ale również badania opinii społecznej, między innymi na 
temat stosunku do innych narodów oraz uchodźców. Do kolejnych istotnych zagadnień należy komunikacja 
werbalna i niewerbalna oraz związane z nimi bariery w komunikacji interkulturowej, a także 
międzynarodowość jako płaszczyzna komunikacji. Studenci mają okazję dyskutować na temat różnic 
między multikulturowością a interkulturowością oraz roli mediów w komunikacji interkulturowej. W toku 
zajęć pojawiają się liczne odniesienia do kultur narodowych, a także typologie kultur. Nacisk położony jest 
również na analizę konfliktów w procesach komunikacji interkulturowej, a także kategorii narodu i 
nacjonalizmu. Duże znaczenie dla realizacji celu przedmiotu mają odwołania do bieżących przykładów z 
życia społecznego. Kurs wyposaża studentów w wiedzę związaną z szerokim spektrum zagadnień z 
obszaru komunikacji interkulturowej. 
 

12. Współczesna kultura polityczna  
 

Teoretyczny wymiar kultury politycznej. Wpływ czynników: politycznych , ideologicznych i religijnych na 
kształt kultury politycznej. Obywatelska kultura polityczna i kultura polityczna społeczeństwa polskiego. 
Kultura dyplomatyczna ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Polski. Kapitał społeczny – polityczny 
wpływający na kulturę polityczną. Kultura polityczna w procesie globalizacji.  Kultura polityczna 
latynoamerykańska i społeczeństwa rosyjskiego. 

13. Teoria polityki zagranicznej  Relacje teoria – rzeczywistość oraz teoria – praktyka, pojęcie polityczności, pluralistyczny, anarchistyczny i 
konfliktowy charakter stosunków międzynarodowych. Teoria stosunków międzynarodowych a teoria 
polityki zagranicznej, realistyczne i liberalne teorie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. 
Dążenie państw do potęgi. Strategie przetrwania. Rola mocarstw w systemie międzynarodowym. 
Równoważenie i przerzucanie odpowiedzialności. Dwupoziomowość procesu tworzenia polityki 
zagranicznej. 

14. Współczesne problemy dyplomacji  Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi problemami oraz wyzwaniami przed którymi stoi 
współczesna dyplomacja. W trakcie zajęć student zostaje zapoznany z działaniem Korpusu 
Dyplomatycznego Unii Europejskiej – jako nie państwego podmiotu stosunków międzynarodowych. 
Poznaje także tendencje współczesnej dyplomacji: wykorzystywanie nowych technologii w dyplomacji. 
Podczas kursu zapoznaje się z takimi odmianami dyplomacji jak: dyplomacja gospodarcza, zielona 
dyplomacja oraz dyplomacja publiczna. Celem kursu jest zapoznanie studentów z rolą dyplomacji w czasie 
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konfliktu, a także w obszarze sportu. Ponadto studenci zapoznają się z mechanizmami jakie były 
wykorzystywane przez dyplomacje papieską. 

15. Międzynarodowa ochrona praw 
człowieka 
 

Podstawowe pojęcia z zakresu praw człowieka 
 definicje praw człowieka, 
 wyjaśnienie pojęć: prawa i wolności, godność, dyskryminacja 
 prawa grupowe a prawa indywidualne w koncepcji praw człowieka 
 prawa materialne i proceduralne 
 prawa pierwszej , drugiej i trzeciej generacji – uzasadnienie 
 zasady międzynarodowej ochrony praw człowieka 
 źródła międzynarodowej ochrony praw człowieka 
ONZ - owski system ochrony praw człowieka  
 normotwórcza działalność ONZ na rzecz praw człowieka 
 organy odpowiedzialne za ochronę praw człowieka w ONZ 
 procedury ochrony praw człowieka 
 rola ciał konwencyjnych 
 rola Rady Praw Człowieka 
 Komisarz NZ do spraw Praw Człowieka  
System ochrony praw człowieka Rady Europy  
 rola Rady Europy w przestrzeganiu praw człowieka 
 podstawowe dokumenty z zakresu praw człowieka uchwalone w ramach RE 
 prawa i wolności gwarantowane w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
 system kontrolny europejskiej konwencji 
 warunki dopuszczalności skarg państwowych i indywidualnych oraz tryb ich rozpatrywania 
 Europejska Karta Socjalna – katalog praw i mechanizmy implementacyjne 
Prawa człowieka w Unii Europejskiej  
 prawa człowieka w systemie przepisów traktatowych UE 
 Karta praw podstawowych i jej znaczenie 
 stosunki RE - UE 
Pozaeuropejskie systemy ochrony praw człowieka 
 system inter-amerykański 
 system afrykański 
 system azjatycki 
Tematy do wyboru 
 prawo do życia  
 zakaz dyskryminacji 
 zakaz tortur, nieludzkiego, poniżającego traktowania bądź karania 
 prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego  
 prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego w Konwencji Europejskiej (podstawowe orzecznictwo) 
 prawo do prywatności i rodziny  
 wolność wypowiedzi  
 prawo do rzetelnego procesu  
 wolność myśli , sumienia , wyznania  
wolność stowarzyszeń i zgromadzeń 
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16. Rynek wewnętrzny UE  Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami regulującymi funkcjonowanie 
rynku wewnętrznego lub jednolitego Unii Europejskiej. Student jest zaznajamiany z podstawowymi 
swobodami rynku wewnętrznego z uwzględnieniem swobody przepływu towarów, pracowników, 
przedsiębiorczości, usług i kapitału.Osobny blok tematyczny poświęcony jest polityce konkurencji oraz 
funkcjonowaniu Polski w ramach rynku wewnętrznego UE. 
 

17. Stosunki polski z państwami 
sąsiednimi 

Na zajęciach studenci zapoznają się z podstawową literaturą na temat polskiej polityki zagranicznej, a w 
szczególności dotyczącej jej sąsiadów. Szczegółowo omawiane są: stosunki polsko-niemieckie i stosunki 
polsko-rosyjskie oraz z Litwą, Białorusią i Ukrainą. Treści dopełniają współpraca wyszehradzka i stosunki z 
południowymi sąsiadami: Czechami i Słowacją. Podczas kursu poruszane są również zagadnienia z historii, 
mające wpływ na dzisiejsze relacje z sąsiadami. 

18. Sztuka wystąpień publicznych 
 

Studenci analizują wystąpienia publiczne przedstawicieli różnych zawodów. Poznają najważniejsze 
elementy dobrego wystąpienia. Zapoznają się z znaczeniem mowy ciała w wystąpieniach publicznych. 
Ćwiczą techniki redukcji stresu przy wystąpieniach publicznych. 

19. Etyka i prawo mediów 
 

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu pojęć prawa prasowego: prasa, dziennikarz, redaktor, materiał 
prasowy, redaktor naczelny, dziennik, czasopismo, itd. ; w kontekście podstawowych obowiązków 
zawodowych dziennikarzy (tajemnica zawodowa, sprawozdawczość sądowa), wolności prasy, dziennikarzy 
i odpowiedzialności za słowo. W sferze etycznej omawiane są m.in. kwestie: wartości w mediach i 
dziennikarstwie, uwarunkowania etyki profesjonalnej.  Analiza dylematów zawodowych dziennikarzy 
dokonywana jest z uwzględnieniem zasad normatywnych – m.in. systemy etyki zawodowej dziennikarzy: 
Karta etyczna mediów, Kodeks etyczny SDP, Kodeks Obyczajowy SDRP, Katolickie Stowarzyszenie 
Dziennikarzy.  Znajomość podstaw z prawa prasowego i prawa mediów, dziennikarskiej etyki normatywnej i 
kodeksów etyki dziennikarskiej umożliwi samodzielną analizę poszczególnych przypadków przez pryzmat 
odpowiedzialności w myśl zasad i procedur sądownictwa dziennikarskiego (odpowiedzialności karnej i 
cywilnej). Debaty studenckie dotyczące kreowania rzeczywistości, faktom medialnym, prawa do informacji 
i ograniczania dostępu do informacji, pozwolą na osiągnięcie celów przedmiotu, związanych z 
diagnozowaniem uwarunkowań konfliktów wartości i konfliktów interesów, sytuacjami kryzysowymi, w 
kontekście odpowiedzialności mediów i dziennikarzy.   

20. UE i społeczeństwa postkolonialne 
 

W czasie zajęć studenci analizują rozpad mocarstw kolonialnych, etapy i konsekwencje postkolonializmu. 
Analizują relacje krajów kolonizujących i kolonizowanych w procesie poskolonializmu. Relacje te dotycząc 
stosunków gospodarczych, politycznych i kulturowych. Studenci analizują również budowanie tożsamości 
postkolonialnej wśród społeczności byłych kolonii. Analiza wpływu kultur byłych kolonii na współczesne 
relacje w państwach kolonizujących dotyczy literatury, sztuki, języka, mody etc. 

21. Współczesne problemy dyplomacji Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi problemami oraz wyzwaniami przed którymi stoi 
współczesna dyplomacja. W trakcie zajęć student zostaje zapoznany z działaniem Korpusu 
Dyplomatycznego Unii Europejskiej – jako nie państwego podmiotu stosunków międzynarodowych. 
Poznaje także tendencje współczesnej dyplomacji: wykorzystywanie nowych technologii w dyplomacji. 
Podczas kursu zapoznaje się z takimi odmianami dyplomacji jak: dyplomacja gospodarcza, zielona 
dyplomacja oraz dyplomacja publiczna. Celem kursu jest zapoznanie studentów z rolą dyplomacji w czasie 
konfliktu, a także w obszarze sportu. Ponadto studenci zapoznają się z mechanizmami jakie były 
wykorzystywane przez dyplomacje papieską. 

22. Prognozowanie i symulacje 
międzynarodowe 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodologią wykorzystywaną w prognozowaniu i symulacjach 
oraz przekazanie im umiejętności praktycznego stosowania ww. metodologii w odniesieniu do zagadnień 
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związanych z funkcjonowaniem szeroko rozumianych stosunków międzynarodowych. Uczestnictwo w 
kursie pozwala zdobyć umiejętności w zakresie: analizowania, prognozowania oraz projekcji rzeczywistości 
politycznej i społecznej wytworzonej w systemie stosunków międzynarodowych. W trakcie zajęć studenci 
zyskują świadomość znaczenia zdolności prognozowania dla tworzenia alternatywne rozwiązań, 
minimalizujących poziom ryzyka związanego z praktycznym działaniem określonych podmiotów oraz 
człowieka w sferze stosunków międzynarodowych, oraz racjonalnego kreowania celów polityki zagranicznej 
państwa i instrumentów ich osiągania. 

23. Islam w Europie – historia i 
współczesność 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z genezą islamu, uwarunkowaniami społeczno-kulturowymi 
Arabii, w której powstała i rozwijała się doktryna tej religii. W ramach przedmiotu student poznaje rys 
prawa muzułmańskiego (sharia), główne dogmaty islamu, obrzędy i regulacje dotyczące życia społecznego 
muzułmanów. Zapoznaje się z historią islamu na Bliskim Wschodzie:  analizuje epokę Kalifów 
Sprawiedliwych – Omajjadów i Abbasydów, następnie czas imperiów islamskich -Safawidów. Wielkich 
Mongołów i Imperium Osmańskie. W trakcie zajęć omówione zostają także główne nurty myśli religijnej: 
charydżytyzm, szyizm, ismailizm, sufizm a następnie zderzenie islamu ze światem Zachodu. Druga część 
zajęć poświęcona jest analizie położenia muzułmanów we współczesnej Europie na przykładzie Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemiec oraz we Włoszech (odłamom islamu w Europie, zagadnieniom islamofobii czy 
prawicy islamskiej).    

24. Seminarium magisterskie Seminarium magisterskie skierowane jest do studentów zainteresowanych obszarem szeroko pojętych 
relacji międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem relacji transatlantyckich oraz studiów 
europejskich i dyplomacji. Podstawowym celem seminarium jest przygotowanie magistranta do 
samodzielnego skonstruowania planu ramowego pracy, doboru odpowiedniej literatury, analizowania i 
interpretowania zebranych danych empirycznych oraz prawidłowego formułowania oraz weryfikowania 
hipotez badawczych. Podczas zajęć przedstawione zostaną następujące zagadnienia: metody badawcze 
stosowane w naukach społecznych, zasady korzystania z baz danych, zasady konstruowania 
poszczególnych części pracy dyplomowej, konstruowanie przypisów oraz bibliografii. Seminarium obejmuje 
część teoretyczną jak i praktyczną, ponieważ w jego trakcie studenci zobowiązani są do przedstawienia 
treści poszczególnych rozdziałów, które poddane zostaną dyskusji. Podstawowym celem seminarium jest 
prawidłowe przygotowanie magistrantów do napisania i obronienia pracy magisterskiej.

25.  Praca z mediami w dyplomacji 
 

Konwersatorium ma za zadanie wykształcić w studentach umiejętność krytycznej analizy sposobów 
realizacji interesów politycznych, ekonomicznych, społecznych, podejmowanych przez podmioty publiczne,  
w celu kształtowania pozytywnej reputacji kraju, z wykorzystaniem mediów. Współczesna dyplomacja 
publiczna kształtuje się na wszystkich poziomach, a dialog z otoczeniem zewnętrznym odbywa się  w obu 
kierunkach. Środowisko informacyjne charakteryzuje się cyklem ciągłym. Studenci będą pogłębiać wiedzę 
także z zakresu zamierzonych i niezamierzonych skutków działań  starych i nowych mediów dla polityki, 
opinii publicznej  oraz komunikacyjnych strategii  (w tym dezinformacji) podejmowanych  przez podmioty 
publiczne . Przez komunikację strategiczną rozumie się  planowanie i ustalanie celów i efektów  kampanii 
medialnych, stosowanie narracji  i kontaktów społecznych. 

26. Budowanie wizerunku państwa  
 

Kurs dotyczy zagadnień związanych z budowaniem wizerunku państwa na arenie międzynarodowej. Na 
konwersatorium omawiane są kwestie dotyczące polityki zagranicznej i międzynarodowej roli państwa oraz 
tożsamości. Studenci zapoznają się z literaturą dotyczącą miękkiej siły jako kategorii w stosunkach 
międzynarodowych oraz siły normatywnej. Dyskutowane są również kwestie dotyczące dyplomacji 
publicznej, kulturalnej, ekonomicznej oraz naukowej. Celem zajęć jest również zaznajomienie studentów z 
takimi kategoriami jak branding, city diplomacy czy branding terytorialny, jak również wyrobienie 
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umiejętności korzystania z literatury przedmiotu i formułowania własnych poglądów w nawiązaniu do 
omawianych lektur oraz prowadzenia dyskusji.  
 

27. Organizacje pozarządowe w 
dyplomacji  
 

Przedmiot dotyczy prawnych podstaw i praktyki funkcjonowania organizacji pozarządowych w dyplomacji. 
Studenci zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi definiowania organizacji 
pozarządowych na poziomie krajowym i międzynarodowym, prawnymi aspektami tworzenia i 
funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz z praktyką ich działania na wybranych przykładach. 
Szczegółowa analiza koncentruje się na dyplomacji jako obszarze działalności trzeciego sektora: 
organizacjach pozarządowych jako podmiotach dyplomacji, organizacjach pozarządowych w dyplomacji 
europejskiej (systemie UE i RE) i polskiej oraz organizacjach pozarządowych aktywnych w systemie ONZ, 
a także związkach/sieciach organizacji działających w sferze dyplomacji. Studenci – na wybranych 
przykładach – analizują działania organizacji pozarządowych w sferze dyplomacji oraz wpływ na 
dyplomację publiczną działań realizowanych przez podmioty non-profit na zlecenie MSZ. 

28. Zagraniczna polityka kulturalna 
 

Celem przedmiotu jest ukazanie przyczyn, sposobów i efektów prowadzenia zagranicznej polityki 
kulturalnej. Studenci zapoznają się z uwarunkowaniami różnic cywilizacyjnych i kulturowych, które 
warunkować powinny sposoby komunikowania w konstruowani zagranicznej polityki kulturowej 
ukierunkowanej odpowiednio do kraju odbiorcy, jak również w kontekście dbania o polską diasporę w 
różnych częściach świata. 
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Załącznik nr 30 
 
Nazwa kierunku studiów: Dziedzictwo kultury materialnej: ochrona, promocja, gospodarowanie 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 

Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim – 30 

   

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe 

1.  Historia architektury i sztuki europejskiej 
(od średniowiecza do XX w.) 

Teoria i praktyka budowania oraz urbanistyka w poszczególnych epokach historycznych. 
Teoria sztuki  w poszczególnych epokach historycznych (malarstwo, rzeźba). Zróżnicowanie 
formy poszczególnych budowli z danych epok wg kryteriów tradycji budowania na danym 
terytorium, funkcji użytkowych, propagandowych,  sakralnych i itp. Problem klasyfikacji i 
typologii dawnej architektury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem wzornictwa  
przemysłowego w XIX i XX w. Problem recepcji antycznych wzorów budowania oraz tzw. 
klasycyzmu w historii architektury i sztuki od średniowiecza do końca XIX w. Opracowywanie 
formy i dekoracji elewacji w budowlach z poszczególnych epok historycznych. Problematyka 
tzw. historyzmu w  architekturze i sztuce XIX w. (teoria i główne realizacje). Użyteczność 
kryterium stylu w analizie dawnej architektury i sztuki. Cechy wyróżniające i znaczenia 
budownictwa przemysłowego i inżynieryjnego w XIX i XX w. Postęp techniczny i innowacje w 
budownictwie na przestrzeni dziejów. Fachowa terminologia niezbędna do opisu i analizy 
obiektów architektury i sztuki. 

2.  Historia architektury i sztuki w Polsce 

Rozwój architektury i sztuki na ziemiach Polskich od średniowiecza do XX w.: podział na epoki 
historyczne i najważniejsze kierunki artystyczne. Uwarunkowania geograficzne i polityczne, 
mające wpływ na specyfikę polskiej sztuki. Charakterystyka poszczególnych rejonów kraju 
przez lokalne szkoły i warsztaty artystyczne. Typologia dawnej architektury, problem 
klasyfikacji i nazewnictwa. Wpływy Europy Wschodniej i Zachodniej na polską sztukę, recepcja 
obcych wzorów i dostosowywanie ich do lokalnych potrzeb. Zagadnienia ewolucji różnych 
typów budynków na ziemiach polskich (np. zamku czy ratusza). Podstawowe zagadnienia z 
zakresu malarstwa, rzeźby i wzornictwa, również w powiązaniu z architekturą. Zagadnienie 
mecenatu, zależności między artystami a fundatorami, materialne efekty tej współpracy. 
Specyfika XIX w. i życia artystycznego oraz kulturalnego na ziemiach polskich, edukacja 
artystyczna w różnych ośrodkach europejskich i jej efekty. Poszukiwanie nowych form i funkcji 
polskiej architektury po odzyskaniu niepodległości. 

3.  Zabytkoznawstwo 

Pojęcie zabytku i jego  kształtowanie się w europejskim kręgu kulturowym od XVIII w. Teoria 
i praktyka ochrony zabytków od XIX stulecia, problem materialnych i ideowych cech zabytków 
i ich ochrony w XX w. Problematyka waloryzowania obiektów zabytkowych od końca XIX w. 
(teoria wartości). Klasyfikacja obiektów zabytkowych wg zróżnicowanych kryteriów (epoki 
historyczne, styl, funkcja, metoda i materiał wykonania). Datowanie zabytków i dóbr kultury 
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materialnej w oparciu o cechy formalne. Rozszerzanie się pojęcia zabytku w XX w. (sztuka 
ludowa, rzemiosło przemysłowe). Problematyka waloryzacji zabytków techniki i innych 
obiektów, nie uznawanych jako dzieła sztuki. Inwentaryzacja i katalogi zabytków jako 
podstawowe metody rozpoznania zróżnicowanych zabytków na określonym terytorium. 

4. Dzieje książki i zbiorów bibliotecznych 

Pismo – jego początki, funkcje, zwłaszcza społeczne. Książka i biblioteka w starożytności. 
Średniowieczna książka rękopiśmienna. Średniowieczne biblioteki (kościelne, klasztorne, 
uniwersyteckie, dworskie, prywatne). Książka rękopiśmienna na ziemiach polskich. 
Opracowanie naukowe książki rękopiśmiennej. Wynalazek druku. Druki w „kołysce” 
(inkunabuły). Upowszechnienie książki drukowanej. Książka drukowana w Polsce. Biblioteki 
nowożytne. Książka i biblioteka w okresie rewolucji przemysłowej. Książka i biblioteka w XX 
w. Książka wobec nowych wyzwań technologicznych. 

5. Geografia turystyczna świata 
Walory turystyczne, ważniejsze atrakcje turystyczne, natężenie i rodzaj ruchu turystycznego, 
infrastruktura turystyczna występująca w krajach Europy, Azji, Afryki i w obu Amerykach, a 
także w Australii i Nowej Zelandii. 

6. Ekologia i ochrona środowiska 

Podstawowe informacje z zakresu ewolucji abiotycznej przyrody, jak również ewolucji 
biotycznej biosfery i człowieka. Antropogeneza i antropocenoza, a więc zagadnienia z zakresu 
początków homo, w szczególności homo sapiens sapiens. Nisze ekologiczne zamieszkiwane 
przez przedstawicieli naszego gatunku. Aktywność człowieka w biosferze. Antropopresja na 
biosferę i metody sozologiczne w od czasów najwcześniejszych do XXI w. 

7. Prawodawstwo w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego 

Zagadnienia organizacyjne. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 VII 
2003 r. Publiczne zasoby zabytków ruchomych. Dekret PKWN z 6 IX 1944 r. o przeprowadzeniu 
reformy rolnej i jego skutki w obszarze własności zabytków ruchomych. Historia aktów 
prawnych dotyczących ochrony zabytków. Zabytki ruchome i nieruchome – ich rodzaje i 
klasyfikacja. Ustawa z 21 XI 1996 r. o muzeach. Instytucje kultury: powstanie, likwidacja, 
funkcje, prowadzenie działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 25 X 1991 r. o organizowaniu 
i prowadzeniu działalności kulturalnej. Umowa sprzedaży zabytku ruchomego – 
odpowiedzialność za sprzedaż falsyfikatu. Przetarg i aukcja jako tryby zawierania umów w 
obrocie dziełami sztuki. Nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej. Ustawa 
o rzeczach znalezionych. Znalezienie zabytku ruchomego – prawa i obowiązki znalazcy z 
uwzględnieniem znalazcy zabytku archeologicznego. Wywóz zabytków za granicę – regulacje 
prawne. 
Zabytki nieruchome. Definicja nieruchomości. Rodzaje aktów prawnych regulujących 
zarządzanie nieruchomościami. Nabywanie własności nieruchomości. Zasiedzenie. Definicja 
zabytku nieruchomego. Klasyfikacja i rejestr zabytków w Polsce Regulacje prawne dotyczące 
tego rejestru w Polsce. Rodzaje zabytków nieruchomych. Decyzja o wpisie do rejestru 
zabytków nieruchomych. Procedura skreślenia z rejestru zabytków. Ewidencja zabytków 
organizacja, organy, skutki ujęcia zabytku w ewidencji zabytku. Regulacje prawne dotyczące 
ewidencji. Sprzedaż zabytku nieruchomego i umowa o ustanowienie użytkowania wieczystego 
na zabytku nieruchomym – regulacje prawne w ustawie o gospodarce nieruchomościami i 
ustawie o ochronie zabytków. Zalecenia konserwatorskie. Zabytki w przestrzeni miejskiej – 
historyczny zespół urbanistyczny i budowlany, dobra kultury współczesnej w przestrzeni 



3 

kulturalnej i w krajobrazie przyrodniczym. Badania konserwatorskie i nadzór konserwatorski. 
Decyzja o czasowym zajęciu zabytku i inne decyzje wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
Definicja i rodzaje zabytku archeologicznego – obszary archeologiczne w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Regulacje prawne prawa budowlanego i 
zagospodarowania przestrzennego. Prace budowlane na obszarach oznaczonych jako 
archeologiczne – wymogi planu miejscowego oraz zasady finansowania i dotowania takich 
prac. Prawne regulacje dotyczące cmentarzy zabytkowych – ustawa o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych, ustawa o ochronie zabytków. 

8. Pojęcie regionu i polityka regionalna UE 

Wprowadzenie do pojęcia regionu. Region w ujęciu historycznym i geograficznym. Metodologia 
studiów regionalnych. Region a „mała ojczyzna”. Region historyczny w badaniach polskich. 
Regionalna tożsamość porozbiorowa. Tradycja a regiony. Budowa marki regionalnej. Branding 
miast. Stereotypy regionalne. Zasady polityki spójności Unii Europejskiej. Produkty regionalne 
i tradycyjne chronione w Unii Europejskiej. 

9. Walory turystyczne Polski 

Walory turystyczne Polski; geografia turystyki; teoretyczne problemy waloryzacji; walory 
krajoznawcze; walory przyrodnicze; walory kulturowe; walory specjalistyczne; formy 
wyróżnienia i ochrony walorów turystycznych; klasyfikacja atrakcyjności turystycznej Polski; 
zagospodarowanie turystyczne Polski; regiony turystyczne w Polsce. 

10. Walory turystyczne Dolnego Śląska 

Wielokulturowe dziedzictwo Dolnego Śląska jako atrakcja turystyczna. Militarne zabytki 
Dolnego Śląska jako walor turystyczny. Turystyka kulinarna na Dolnym Śląsku. Zabytki 
sakralne Dolnego Śląska jako cel turystyczny. Miejsca śmierci Dolnego Śląska jako cel 
turystyczny. Tanatoturystyka. Miasta Dolnego Śląska jako atrakcja turystyczna (np. Legnica, 
Oleśnica, Jelenia Góra i Kłodzko itd.). Muzea Dolnego Śląska jako atrakcja turystyczna. Walory 
przyrodnicze Dolnego Śląska i ich wykorzystanie w turystyce. Walory turystyczne Wrocławia. 
Zamki i pałace Dolnego Śląska jako atrakcja turystyczna. Przyrodnicze walory turystyczne 
Dolnego Śląska. Kultura i tradycja jako walor turystyczny i jego wykorzystanie na Dolnym 
Śląsku. 

11. Zjawiska globalizacji 
współczesnego świata 

Co oznacza globalność – proces, zjawisko, mechanizm? Odmienne podejścia do zagadnienia 
definiowania globalności w najważniejszych nurtach myśli. Globalność jako wytwór Kultury 
Zachodu? Globalność poza Europą – Azja (perspektywa dziejowa). Globalność poza Europą – 
Ameryka Płd., Afryka (historia). Czy globalność, to wytwór XX w.? Możliwości i perspektywy 
badań nad globalizacją w świecie antycznym. Globalizujący się rynek – od kiedy? Globalność 
rzymskiej gospodarki. Globalny pieniądz – od ośmiorealówki do amerykańskiego dolara. 
Globalność kultury – dzieje. Konsumpcjonizm w kulturze Zachodu. Globalność 
chrześcijaństwa? Przepływ kultury, wiedzy i technologii. Społeczeństwa zglobalizowane? 
Populacja ludności we współczesnym świecie. 

12. Wybrane problemy historii techniki i 
przemysłu XVIII-XX w. 

1. Rewolucja przemysłowa – istota zjawiska. 2. Źródła napędu. 3. Maszyna parowa i jej wpływ 
na industrializację oraz komunikację. 4. Kolej lokomotywą XIX-wiecznego postępu 
technicznego. 5. Przełomy technologiczne w produkcji tkanin. 6. Zarys techniki i technologii 
wytwarzania tkanin. 7. Fenomen rozwoju włókiennictwa sudeckiego XVII-XX w. 8. Przełomy 
technologiczne w hutnictwie żelaza XVIII-XIX w. 9. Górnictwo węgla kamiennego na 
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przestrzeni dziejów. 10. Miejskie zakłady przemysłowe jako czynnik awansu cywilizacyjnego 
XIX-wiecznych miast. 11. Kolejnictwo i żegluga XIX-XX w. 12. Polscy pionierzy techniki. 

13. Przemiany społeczne w Polsce XIX/XXI w. 

Wprowadzenie do historii społecznej i gospodarczej ziem Polskich w XX i XX w. Społeczeństwo 
polskie w pierwszym etapie zaborów 1795-1815. Organizacja i główne problemy społeczno-
gospodarcze ziem polskich w latach 1815-1914. Społeczeństwo i gospodarka Królestwa 
Polskiego i ziem zabranych do 1914 r. Społeczeństwo i gospodarka Galicji i zaboru 
austriackiego do 1914 r. Społeczeństwo i gospodarka Wielkopolski i zaboru pruskiego do 1914 
r. Społeczne i gospodarcze dziedzictwo zaborów. Ziemie polskie podczas I wojny światowej. 
Struktura narodowościowa i wyznaniowa II RP. Główne problemy społeczne i gospodarcze II 
RP. Polityka okupantów i straty materialne i społeczne w latach 1939-1945. Specyfika i 
ewolucja społeczeństwa socjalistycznego. Społeczny wymiar tzw. gospodarki niedoborów. 
Etapy budowy socjalizmu w Polsce. 

14. Muzealnictwo 

Funkcje muzeów regionalnych. Muzea regionalne jako placówki naukowe. Inicjatywy 
wydawnicze muzeów regionalnych. Formy popularyzacji wiedzy historycznej w muzeach 
regionalnych. Współpraca muzeów regionalnych z placówkami oświatowymi. Akcje i inicjatywy 
dydaktyczne muzeów regionalnych. 

15. Techniki obsługi ruchu turystycznego Zarys historyczny, organizacja imprez turystycznych, informacja w turystyce, obsługa klienta 
w biurze obsługi. 

16. Historia w przestrzeni publicznej (wybrane 
zagadnienia) 

Wokół definicji public history / historii w przestrzeni publicznej. Obserwacja – historia w 
przestrzeni miasta. Uczestnictwo – gry o tematyce historycznej. Tworzenie – przekazy o 
tematyce historycznej skierowane ku publiczności. Muzeum okiem historyka publicznego 

17. Podstawy numizmatyki nowożytnej 
1. Definicja, cele i rola numizmatyki: 1.1. Numizmatyka jako nauka; 1.2. Walory źródłowe 
zabytkowych monet. 2. Historia pieniądza nowożytnego, XVI-XIX wiek. 3. Czytanie monety: 
teksty, treści symboliczne, oznaczenia wartości. 

18. Przemiany demograficzne na ziemiach 
polskich XIX-XXI w. 

Co to jest demografia? – wprowadzenie do zagadnienia. Teorie demograficzne na przestrzeni 
dziejów. Teoria przejścia demograficznego i rewolucja przemysłowa. Metody prowadzenia 
badań demograficznych i spisy powszechne na ziemiach polskich. Struktura demograficzna 
rodziny w Polsce na przestrzeni dziejów. Struktura zawodowa ziem polskich w XIX i XX w. 
Wyzwania demograficzne współczesnego świata. 

 

19. Analiza źródeł do badania kultury 
materialnej 

Miejsca przechowywania historycznej dokumentacji kartograficznej, budowlanej i technicznej. 
Messtischblatt jako historyczne źródło kartograficzne. Historyczna dokumentacja budowlana. 
Dokumentacja techniczna – locja kanału, profil podłużny linii kolejowej. Dokumentacja 
techniczna wybranych urządzeń i maszyn. 

20. Prawo i gospodarka w Polsce i Unii 
Europejskiej 

Instytucje UE. Podstawowe zagadnienia z prawa europejskiego (m. in. skarga do Komisji 
Europejskiej; zwykła procedura prawodawcza art. 294 TFUE). Prawodawstwo unijne a 
gospodarka. Przedsiębiorca-firma-prokura w prawie polskim. Spółki osobowe i kapitałowe w 
polskich aktach prawnych. 
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21. 
Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Architektura i 
budownictwo – specyfika i wzorce lokalne 

1. Architektura a budownictwo – sztuka i nauka. 2. Ewolucja materiału budowlanego w 
powiązaniu z architekturą. 3. Szkło, stal i żelbet – nośniki nowoczesności w XIX i XX w. 4. Od 
klasycyzmu do modernizmu, czyli budownictwo w służbie architektury. 5. Materiał budowlany 
w inżynierii wodnej. 6. Architektura i budownictwo mieszkaniowe – specyfika lokalna. 7. 
Dworzec kolejowy w trzech zaborach. Jedna funkcja, trzy oblicza. 8. Architektura i 
budownictwo obszarów wiejskich – specyfika. 9. Heimatschütz w architekturze – motywy 
regionalne w budownictwie Śląska przełomu XIX i XX w. 10. Styl „zakopiański” w Polsce 
międzywojennej. 11. Wątki „narodowe” w architekturze okresu międzywojennego na terenie 
obecnej Polski. 12. Architektura przemysłowa – specyfika architektoniczno-budowlana (I). 13. 
Architektura przemysłowa – specyfika architektoniczno-budowlana (II). 14. Szlak kolejowy 
Skwierzyna – Stare Bielice – symbol nowoczesności w architekturze i budownictwie 
kolejowym. 

22. 
Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Style, formy i detale w 
architekturze 

Wprowadzenie do teorii architektury, ewolucja podstawowych elementów budynku i jego 
funkcji (Witruwiusz, L. B. Alberti, M.-A. Laugier). Rodzaje materiałów budowlanych, wątki 
kamienne i ceglane. Budownictwo drewniane, rodzaje konstrukcji, pokryć i tradycje lokalne. 
Rodzaje okien i drzwi. Rodzaje schodów. Rodzaje dachów i pokryć dachowych. Stałe elementy 
wyposażenia wnętrz świeckich i sakralnych. Podstawy ikonografii i ikonologii. Podstawy analizy 
kompozycji architektonicznej: podziały wertykalne i horyzontalne, bryła, rzut, detal 
architektoniczny. Rozróżnianie poszczególnych części budynku podczas zajęć w terenie. 
Przykładowe opisy inwentaryzacyjne budynków, zastosowanie terminologii i datowanie według 
detalu oraz formy. 

23. 
Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Infrastruktura 
komunalna miast XIX-XX w. 

Pojęcie infrastruktury a kultura materialna nowoczesnych miast w kontekście uwarunkowań 
społecznych (urbanizacji), politycznych (administracji samorządowej), naukowych i 
technicznych. Charakterystyka źródeł do badania nowoczesnej infrastruktury komunalnej. 
Najważniejsze opracowania naukowe, podejmujące problematykę infrastruktury komunalnej 
od lat 60. XX w. Problematyka wprowadzenia do miast przemysłu gazowniczego (zakłady 
gazowe), w tym konsekwencje oddania do użytku publicznego sieci gazociągowych (na 
wybranych przykładach, w tym rozwój technologii produkcji gazu). Problematyka wdrożenia 
w miastach masowego transportu publicznego oraz konsekwencje instalowania omnibusów, 
tramwajów (konnych, parowych, gazowych, elektrycznych). Problematyka „uzdrowotnienia” 
miast, jako działań mających na celu niwelowanie niekorzystnych warunków sanitarnych oraz 
konsekwencje w postaci instalowania centralnych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych 
(na wybranych przykładach: Londyn, Paryż, Hamburg, Berlin, Frankfurt nad Menem, 
Warszawa, Wrocław, Wiedeń). Problem uboju zwierząt w nowoczesnych miastach i sprzedaży 
produktów spożywczych, w tym typy miejskich rzeźni i hal targowych. Elektryfikacja miast od 
lat 80. XIX w. do II wojny światowej, miejskie elektrownie – ewolucja od niewielkich zakładów 
wytwarzających energię elektryczną o stałym napięciu do wielkich zakładów, wytwarzających 
energię elektryczną o zmiennym napięciu. Kulturowe i społeczne aspekty wdrożenia i 
spopularyzowania elektryczności. 
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24. 
Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Strategie i formy 
ochrony dziedzictwa kultury materialnej 

Podstawowe pojęcia (teoria ochrony zabytków, prawo o ochronie zabytków) i procedury 
stosowane w procesie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Najważniejsze 
dokumenty doktrynalne i tendencje teoretyczne podejmujące problem ochrony dziedzictwa 
kulturowego. System i struktura ochrony zabytków w Polsce i Europie (instytucjonalne organy 
ochrony zabytków na różnych poziomach administracji rządowej i samorządowej). Formy 
ochrony zabytków w świetle krajowej ustawy o ochronie zabytków (rejestr zabytków, park 
kulturowy, pomnik historii). Rejestr zabytków jako podstawowa forma ochrony dziedzictwa 
kulturowego w Polsce, praktyczne aspekty dokonywania wpisu do rejestru. Strategie i 
programy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego na poziomie krajowym i regionalnym 
(Krajowy Program Opieki nad Zabytkami, programy wojewódzkie i gminne). Plany 
zagospodarowania przestrzennego jako forma ochrony dziedzictwa kulturowego oraz jej 
zastosowanie w działaniach praktycznych (możliwości i zagrożenia). Gromadzenie informacji 
o zabytkach (inwentaryzacje, dokumentacje konserwatorskie i inne opracowania) jako forma 
i narzędzie ochrony dziedzictwa kulturowego. Praktyczne aspekty opracowywania założeń dla 
utworzenia parku kulturowego i pomnika historii. 

25. 
Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Mikrograficzne badania 
historyczne 

1. Określenie specyfiki mikrograficznych badań historycznych. 2. Metodyka pisania opracowań 
naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów historycznych dotyczących zabytków i 
dóbr kultury materialnej. 3. Strategie prowadzenia kwerend w archiwach i bibliotekach 
naukowych w zakresie zachowanej dokumentacji (w tym dokumentacji budowlanej i 
technicznej), artykułów prasowych z epoki, źródeł ikonograficznych dokumentujących 
wizualną historię danego zabytku. 4. Instytucje naukowe zajmujące się przechowywaniem i 
udostępnianiem źródeł. 5. Strategie pozyskiwania informacji na podstawie krytycznej analizy 
fachowej literatury (słowniki krajoznawcze i biograficzne, katalogi zabytków sztuki, 
dokumentacje konserwatorskie, artykuły, monografie i syntezy naukowe). 6. Prezentacja i 
opracowanie uzyskanych informacji w formie studium historycznego nad danym zabytkiem - 
podstawowe cechy i funkcje takiego opracowania. 

26. 

Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Historia Śląska po II 
wojnie światowej – dziedzictwo materialne 
– społeczeństwo – tożsamość 

1. Kultura i tożsamość Śląska (1918-1945). 2. Spuścizna wojny – zniszczenia i patologie. 3. 
Powojenne procesy ludnościowe a identyfikacja regionalna. 4. Źródła powojennej degradacji 
materialnej i kulturowej Śląska. 5. Odrodzenie idei regionalizmu na Śląsku od 1989 r. 6. 
Wyznaczniki współczesnej tożsamości regionalnej na Śląsku. 

27. 
Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Techniki inwentaryzacji 
i ewidencji zabytków 

Najważniejsze pojęcia związane z ochroną zabytków. Formy, cele i metody dokumentacji 
zabytków. Karta ewidencyjna zabytków ruchomych sztuki i jej konstrukcja. Inwentaryzacja 
zabytku ruchomego sztuki. GEZ – karta ewidencyjna Gminnej Ewidencji Zabytków i jej 
konstrukcja. Inwentaryzacja obiektu do karty GEZ. Karta ewidencyjna dla zespołu zabytków 
nieruchomych. Karta ewidencyjna dla indywidualnego zabytku nieruchomego, rubryka nr 13 
karty nieruchomej – opis, konstrukcja, budowa. Inwentaryzowanie zespołu zabytków w 
terenie. Zieleń w otoczeniu zabytku. Studium historyczno-konserwatorskie. Inwentaryzacja 
zespołów podworskich. Inwentaryzacja zespołów ruralistycznych i urbanistycznych. Studium 
zagospodarowania przestrzennego. Inwentaryzacja zabytku nieruchomego. Historyczny 
krajobraz kulturowy miasta w świetle dostępnych materiałów ikonograficznych i jego zmiany 
aż do czasów współczesnych. 
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28. 

Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Technologie 
informatyczne w dokumentowaniu 
dziedzictwa kulturowego 

1. Wprowadzenie do międzynarodowej historii cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, ze 
szczególnym uwzględnieniem Polski. Przedstawienie roli oraz zadań stojących przez 
humanistami wobec współczesnych procesów digitalizacji. 2. Ukazanie najważniejszych 
narzędzi informatycznych wspierających badaczy kultury. 3. Nowoczesne, nieinwazyjne 
metody badania i dokumentowania zabytków. 4. Strategie, metody i cele digitalizacji oraz 
upowszechniania dziedzictwa kultury materialnej. 5. Metody tworzenia i kryteria doboru 
techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego. 6. Zastosowanie Systemów 
Informacji Geograficznej (GIS) w zachowaniu dziedzictwa kulturowego. 7. Dziedzictwo 
kulturowe w sieci: cyfrowe repozytoria, kolekcje i bazy danych z zakresu dziedzictwa 
kulturowego online, dziedzictwo kulturowe w portalach międzynarodowych, krajowych i 
lokalnych. 8. Szanse i zagrożenia płynące z digitalizacji dóbr kultury a społeczeństwo cyfrowe. 

29. 

Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Techniki dokumentacji 
nieruchomych i ruchomych zabytków 
techniki oraz przemysłu 

1. Definicja zabytku techniki w świetle ustawy o ochronie zbytków i instrukcji Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa. 2. Definicja zabytku techniki w świetle Definicja Karty Tagilskiej 
Międzynarodowego Komitetu Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego. 3. Kryteria oceny wartości 
zabytków techniki. 4. Nieruchomość zabytkowa i pojazd zabytkowy – definicje. 5. Omówienie 
zasad przeprowadzania wizji lokalnych w celu ewidencji obiektów technicznych o wartościach 
historycznych. 6. Analiza prac studenckich z zakresu wizji lokalnych w celu ewidencji obiektów 
technicznych o wartościach historycznych. 7. Omówienie zasad sporządzania białej karty 
ruchomego i nieruchomego zabytku techniki. 8. Analiza prac studenckich z wykonania białej 
karty ruchomego zabytku techniki. 9. Analiza prac studenckich z wykonania białej karty 
nieruchomego zabytku techniki. 

30. 
Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Epigrafia sepulkralna 
XVII-XX w. 

Typologia inskrypcji, główne typy pisma epigraficznego, brachygrafia, funkcje epigrafiki 
sepulkralnej, rola epigrafiki sepulkralnej w komunikacji społecznej, rola i znaczenie rzeźby 
nagrobnej, edytorstwo źródeł sepulkralnych. 

31. 

Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Rewitalizacja, 
adaptacja i modernizacja architektury 
przemysłowej i budownictwa 

Założenia dawnych i współczesnych doktryn konserwatorskich (od XVIII w.), podstawowe 
teksty i dokumenty. Pojęcia i terminy funkcjonujące w teorii, praktyce oraz polskim i 
ogólnoeuropejskim prawie dotyczącym ochrony dziedzictwa kulturowego. Proces oceny 
wartości zabytków, wg A. Riegla i W. Frodla. Technologia i techniki konserwatorskie ze 
szczególnym uwzględnieniem architektury i budownictwa. Różnica między konserwacją a 
restauracją. Omówienie procesu konserwacji, restauracji, rewitalizacji i adaptacji architektury 
i budownictwa z poszczególnych epok historycznych do współczesnych funkcji (od fazy 
projektu do realizacji), na konkretnych przykładach. 

32. 

Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Warsztaty fotografii 
dokumentacyjnej 

Wprowadzenie podstawowej terminologii, teoria i praktyka w fotografii dokumentacyjnej. 
Zasady działania aparatu fotograficznego: obsługa, dobór obiektywu odpowiedniego do 
danego tematu i zastanych warunków. Techniki wykonywania fotografii dokumentacyjnej z 
uwzględnieniem zróżnicowanej tematyki (założenie urbanistyczne, pojedynczy budynek, mała 
architektura, detal, zabytki ruchome; zabytkowe wnętrza i ich wyposażenie). Praktyczne 
aspekty fotografowania: kompozycja, odpowiednie światło, wyeksponowanie określonych 
szczegółów danych obiektów na fotografii. Wytyczne dla fotografii inwentaryzacyjnej, 
wykorzystywanej przy sporządzaniu dokumentacji konserwatorskiej (format, kadrowanie, 
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rodzaje ujęć, oświetlenie itd.). Stosowanie programów graficznych w fotografii: podstawy 
obróbki zdjęć, kadrowanie, kontrasty itd. 

33. 

Specjalność Gospodarowanie dziedzictwem 
kultury materialnej: Wykład problemowy - 
Rynek sztuki i antyków 

1. Wprowadzenie do historii kolekcjonerstwa powszechnego i polskiego. 2. Artysta i marszand 
– historia zawodu i współczesne uwarunkowania działalności. 3. Kolekcjonerstwo XIX w.: 
powstanie i upowszechnienie się instytucji muzeum. 4. Międzynarodowy rynek dzieł sztuki. 
Historia powstania i organizacja. 5. Kolekcjonerstwo XIX i XX wieku, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych; problem sztuki 
awangardowej. 6. Kolekcjonerstwo prywatne i instytucjonalne a konflikty zbrojne. 7. 
Fałszerstwa i kradzieże dzieł sztuki. 8. Mechanizmy i uwarunkowania funkcjonowania 
współczesnego rynku sztuki. 9. Polskie i międzynarodowe organizacje marszandów sztuki oraz 
pisma poświęcone sztuce. 10. Polskie i międzynarodowe prawodawstwo dotyczące handlu 
sztuką i antykami. 11. Specyfika handlu sztuką w internecie. 12. Psychologia rynku sztuki. 13. 
Sztuka a ekonomia. 14. Sztuka inwestowania w sztukę. Poradnik kolekcjonera. 

34. 
Specjalność Turystyka historyczna: Historia 
turystyki. Środki transportu i kierunki   

Historia transportu i podróżowania. Historia turystyki (od starożytności do XVIII w.). Historia 
turystyki (wiek XIX i XX). Dostrzeżenie krajobrazu. Historia sportów zimowych. W stronę 
plaży. 

35. 
Specjalność Turystyka historyczna: 
Turystyka jako forma komunikacji 
społecznej 

Turystyka jako doświadczenie społeczne. „Tubylcy” i turyści – przepływ wartości i zachowań. 
Elitaryzm i demokratyzm podróżowania. Turystyka i oczekiwania autentyzmu. Turystyka jako 
platforma spotkań. 

36. 

Specjalność Turystyka historyczna: 
Przemiany krajobrazu naturalnego i 
kulturowego jako wynik globalizacji 

Pojęcie krajobrazu kulturowego i naturalnego. Krajobraz kulturowy miasta i wsi oraz jego 
przemiany. Parki i założenia parkowe w miastach. Krajobraz naturalny miasta oraz wsi i jego 
przemiany. Ogrody. Parki narodowe i krajobrazowe. Ochrona krajobrazu kulturowego i 
naturalnego. Wpływ turystyki na przemiany w krajobrazie naturalnym i kulturowym. 

37. 

Specjalność Turystyka historyczna: 
Ekonomika podróżowania 

Funkcje turystyki i rekreacji. Relacje gospodarki z turystyką i rekreacją. Rynek usług 
turystycznych i rekreacyjnych. Popyt i problemy konsumpcji w turystyce i rekreacji. Podaż 
turystyczna. Ceny usług i ich jakość w przemyśle turystycznym. Polityka państwa w obszarze 
turystyki oraz jej zasięg międzynarodowy. Przedsiębiorstwo turystyczne. 

38. 

Specjalność Turystyka historyczna: 
Rekonstrukcje historyczne 

Wprowadzenie do zagadnienia odtwórstwa historycznego. Rekonstrukcja i odtwórstwo 
historyczne – problemy definicyjne. Rodzaje grup rekonstrukcji historycznej i ich członkowie. 
Główne trendy w odtwórstwie historycznym. Armie jako obiekt odtwórstwa historycznego. 
Uwarunkowania prawno-instytucjonalne organizacji rekonstrukcji historycznej. Cykliczne 
imprezy rekonstrukcyjne w Polsce. Rekonstrukcja historyczna w kinematografii. Kontrowersje 
związane z organizacją rekonstrukcji historycznych. 

39. 
Specjalność Turystyka historyczna: 
Turystyka i jej rodzaje  

Turystyka kulturowa – turystyka historyczna. Przestrzeń i treść historyczna. Tanatoturystyka. 
Turystyka biograficzna i literacka. Rekonstrukcje i odtwórstwo historyczne. Historyczne szlaki 
i trasy turystyczne. Eko-muzea, szlaki ginących zawodów. 

40. 
Specjalność Turystyka historyczna: 
Turystyka jako forma przedsiębiorczości 

Źródła prawa w turystyce, ustawa o usługach turystycznych. Przesłanki działania w obszarze 
gospodarki turystycznej: działalność biur podróży, przewodnictwo, pilotaż, hotelarstwo. 
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41. 

Specjalność Turystyka historyczna: 
Pozyskiwanie funduszy UE na promocję 
regionu – wypełnianie wniosków, warsztaty 

Podstawowe zagadnienia dotyczące funduszy europejskich. Instytucje odpowiedzialne za 
dystrybucję funduszy europejskich. Dostępność funduszy europejskich. Okresy finansowania. 
Rodzaje funduszy europejskich. Podział Unii Europejskiej ze względu na rodzaje funduszy. 
Instytucjonalny podział beneficjentów funduszy (samorządy, organizacje pozarządowe, firmy). 
Doświadczenia instytucji wdrażających. Doświadczenia beneficjentów. Przygotowywanie 
wniosków o dofinansowanie w oparciu o potrzeby rynkowe – badania, analiza, praca nad 
wnioskami. Podstawowe zagadnienia – budżet, wkład własny, zarządzanie projektem, 
partnerstwa projektowe. Zalety i wady funduszy europejskich. 

42. 
Specjalność Turystyka historyczna: 
Turystyka polonijna 

Pojęcie sentymentu i jego rola w aktywności turystycznej. Podział polonii światowej. Kategorie 
turystów polonijnych. Kierunki aktywności turystycznej polonii. Promocja i reklama turystyki 
polonijnej. Perspektywy turystyki polonijnej. 

43. 

Specjalność Turystyka historyczna: 
Dziedzictwo kulturowe jako atrakcja 
turystyczna w polityce historycznej 

Dziedzictwo kulturowe; turystyka kulturowa, dziedzictwo kulturowe jako produkt turystyczny; 
kulturowe dziedzictwo niematerialne jako produkt turystyczny; promocja dziedzictwa 
kulturowego poprzez eventy;  dziedzictwo kulinarne a turystyka gastronomiczna; produkt 
regionalny i lokalny; kulturowe szlaki tematyczne w promocji regionu;  pamiątki turystyczne 
jako element poszukiwania tożsamości; instytucje samorządowe i kulturalne oraz 
stowarzyszenia i związki w promocji regionu poprzez odwołania do dziedzictwa kulturowego 
regionu. 

44. 

Specjalność Turystyka historyczna: 
Pedagogika czasu wolnego 

1. Pedagogika czasu wolnego: definicja, geneza, cel, postulaty. Pedagogika czasu wolnego w 
systemie nauk o wychowaniu. Definicje i funkcje czasu wolnego, wypoczynku, wypoczynku 
rodzinnego. Kultura czasu wolnego. 2. Czas wolny jako zjawisko społeczno-kulturowe. Teorie 
i koncepcje czasu wolnego, ich wartość poznawcza i praktyczna. 3. Czas wolny jako dziedzina 
aktywności człowieka. Miejsce i wartość czasu wolnego w cyklu życia. Zdrowotne, 
wychowawcze i kulturotwórcze znaczenie czasu wolnego. 4. Tendencje w rozwoju zjawiska 
czasu wolnego na przełomie XX i XXI wieku. Formy i wzory zachowań wypoczynkowych 
różnych grup społecznych, kierunki przemian. 5. Pedagogiczne koncepcje i zadania 
wychowania do czasu wolnego. 6. Organizowanie różnego rodzaju form zajęć dla dzieci i 
młodzieży oraz osób dorosłych w czasie wolnym. Zagrożenia i przejawy niewłaściwego 
spędzania czasu wolnego, ich uwarunkowania i konsekwencje. 7. Rola naturalnych i 
intencjonalnych środowisk wychowawczych w przygotowaniu do racjonalnego korzystania z 
czasu wolnego. Wychowanie do czasu wolnego w środowisku rodzinnym. Rola szkoły, instytucji 
kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych, organizacji społecznych, mediów w procesie nabywania 
kultury czasu wolnego. 8. Idee i międzynarodowy ruch społeczny na rzecz kreatywnych funkcji 
czasu wolnego. 

45. 

Specjalność Turystyka historyczna: Metody 
promocji regionu 

Promocja regionu – założenia ogólne. Promocja regionu częścią strategii rozwoju regionu. 
Opracowanie strategii promocji regionu – podstawowe zasady. Standardowe metody promocji 
regionu. Nowoczesne metody promocji miast i regionów – wybrane przykłady. Lokalna polityka 
historyczna – sprawnym narzędziem promocji. Strategia promocji regionu na przykładzie 
strategii „Wrocław 2020 plus” i „Strategia komunikacji wizerunkowej województwa 
dolnośląskiego w kraju i za granicą na lata 2009-2014 ze szczególnym uwzględnieniem EURO 
2012”. 
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46. 

Zajęcia terenowe Przygotowanie do zajęć terenowych. Zapoznanie ze specyfiką odwiedzanego regionu, w 
szczególności jego kulturą materialną i krajobrazem kulturowym. Zapoznanie z formami i 
instytucjami ochrony dziedzictwa kulturowego na danym terenie. Udział w zajęciach 
terenowych. 
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Załącznik nr 31 
 
Nazwa kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 31 
 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Filozofia  

Wyjaśnienie pojęcia filozofii, charakterystyka pytań filozoficznych, zakres przedmiotowy namysłu 
filozoficznego, główne zagadnienia, wewnętrzny podział dyscypliny. Historyczne aspekty narodzin filozofii. 
Filozofia starożytna – kształtowanie się podstawowych pojęć. Krystalizacja głównych metod i stanowisk 
filozoficznych. Problemy relacji pomiędzy filozofią a mitem i religią. Filozofia średniowieczna – aporie 
filozofii spekulatywnej. Rozum i wiara, dowody na istnienie Boga. Filozofia nowożytna – narodziny 
epistemologii. Spór między empiryzmem a racjonalizmem. Kształtowanie się filozofii podmiotu, filozofia 
wobec nauk szczegółowych. Wielkie systemy idealistyczne (Fichte, Hegel). Filozofia w epoce 
postmetafizycznej – reakcja krytyczna (Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche). Filozofia jako 
hermeneutyka. Filozofia jako fenomenologia. Filozofia najnowsza – egzystencjalizm, myśl filozoficzna 
wobec „zwrotu językowego”, kontrowersje wokół postmodernizmu, filozofia jako krytyka kultury. 

2.  Socjologia 

Socjologia w systemie nauk społecznych. Klasyczne koncepcje socjologiczne. Determinizm technologiczny 
i zjawiska homogenizacji kultury współczesnej. Socjalizacja i kontrola społeczna. Kultura w ujęciu 
socjologicznym. Nierówności i zróżnicowanie w socjologicznym ujęciu. Pojęcie stratyfikacji społecznej. 
Rodzaje stratyfikacji społecznej. Wielkie systemy społeczne współczesnego świata. Zaufanie społeczne 
jako czynnik integrujący społeczeństwo. Socjologia konsumpcji. Religia w systemach społecznych 
globalizującego się świata. Różnice płciowe w socjologicznej interpretacji. Socjologia seksualności Rodzina 
w ujęciu socjologicznym. Alternatywne wersji rodziny. Polityczne teorie opinii publicznej: oddziaływanie 
agendy i spirala milczenia. Zjawisko celebretyzacji we współczesnych mediach. 

3.  Gatunki dziennikarskie 

Pojęcie genologii. Geneza i ewolucja gatunków dziennikarskich, definicja gatunku, kryteria podziału 
gatunków, wzorzec gatunkowy jako zbiór reguł, sygnały gatunkowe. Prasowe gatunki dziennikarskie – 
informacja, podział, kryteria podziału. Gatunki prasowe, teoria gatekeepingu, infoteinment, sprawozdanie, 
infografia, infografika, fotografia prasowa. Wywiad – geneza, cechy gatunkowe, odmiany, pytania, 
interakcja, role dziennikarza, fait divers. Gatunki publicystyczne – cechy, kryteria podziału; komentarz, 
artykuł, artykuł wstępny, felieton. Reportaż w prasie, feature. Serwis informacyjny w radiu publicznym i 
komercyjnym – analiza i porównanie, magazyn radiowy, audycja dokumentalna. Inne formy radiowe: 
reportaż, słuchowisko, radiowy komentarz autorski, felieton radiowy. Gatunki telewizyjne: film 
telewizyjny, film dokumentalny, magazyn telewizyjny (informacyjny, tematyczny), program poranny, 
program informacyjny (serwis), program popularnonaukowy, program publicystyczny, program 
rozrywkowy, program sportowy, reality show, reportaż telewizyjny, soap opera, serial telewizyjny, sitcom, 
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telenowela, telenowela dokumentalna, talk-show, teatr telewizji, teleturniej. Nowe media i problemy 
gatunkowości.  

4.  Kultura języka 

Internetowe źródła wiedzy poprawnościowej. Kultura języka – znaczenie terminu; błąd językowy, typy 
błędów językowych; kryteria poprawności językowej. Poziomy i typy normy współczesnej polszczyzny. 
Kodyfikacja polszczyzny. Polityka językowa. Ustawa o języku polskim. Poprawność wymawianiowa. Akcent 
wyrazowy. Poprawność leksykalna i frazeologiczna. Błędy stylistyczne i stosowność stylistyczna. 
Pleonazmy, tautologie i paradoksy językowe. Poprawność składniowa. Gatunki dziennikarskie a język. 
Moda językowa. Wulgaryzacja języka, grzeczność językowa. Etyka słowa. Manipulacja językowa. 
Nowomowa. Język polityki. Brutalizacja języka. Język nienawiści. Zasady komunikacji internetowej 

5.  Retoryka i erystyka 

Komunikowanie jako nakłanianie: perswazja i manipulacja. Retoryka, erystyka, dialektyka (definicje, 
podobieństwa i różnice, potoczne i naukowe pojmowanie retoryki). U źródeł sztuki przekonywania. 
Podstawowe zagadnienia retoryki klasycznej i współczesnej: mowa doradcza, sądowa i popisowa, azjanizm 
i attycyzm (przykłady), inventio, dispositio, elocutio, memoria, pronuntiatio (ze szczególnym 
uwzględnieniem trzech pierwszych, a w ramach nich: przedmiot i formy oratorstwa publicznego, struktury 
i etapy przygotowywania przemówień i innych tekstów perswazyjnych, figury, tropy, środki retoryczne i 
stylistyczne, zasady stosowności, etc.). Elementy socjotechniki, teorii informacji i propagandy (postacie 
dezinformacji, weryfikowanie prawdziwości informacji). Budowa, formy, funkcje i główne właściwości 
komunikatów propagandowych. Retoryka a publicystyka. Przedmiot erystyki – wiedza na temat 
skutecznego prowadzenia sporów. Psychologiczne aspekty komunikacji perswazyjnej. Tzw. „czarna 
retoryka” a erystyka i retoryka klasyczna. 

6.  Nauka o komunikowaniu 

Nauka o komunikowaniu jako dyscyplina teoretyczna. Różnorodność szkół i paradygmatów. 
Komunikowanie – próba definicji. Cechy komunikowania. Istota komunikowania. Semiologia w teorii 
komunikowania. Znak, znaczenie, paradygmat, syntagma, kod. Semiologia w teorii komunikowania dalszy 
ciąg. Metafora i metonimia. Denotacja i konotacja. Retoryka obrazu. Typy komunikowania wyróżniane ze 
względu na kontekst: komunikowanie interpersonalne, cechy charakterystyczne, efektywność. Typy 
komunikowania wyróżniane ze względu na kontekst: komunikowanie grupowe, komunikowania a struktura 
w grupie. Komunikowanie interkulturowe, różnice kulturowe w zakresie komunikacji niewerbalnej, rola 
stereotypów w komunikowaniu interkulturowym. Typy komunikowania wyróżniane ze względu na 
kontekst: komunikowanie masowe. Cechy, spory wokół pojęcia, odziaływanie mediów masowych. Dyskurs 
medialny, rola mediów w kształtowaniu przekazu. 

7.  Warsztat dziennikarski 

Rynek mediów w Polsce, tendencje rozwojowe, podstawowe kryteria podziału prasy, typologia prasy. 
Rynek mediów w Polsce, główne postaci, dziennikarstwo i jego typy, specyfika pracy dziennikarza w 
zależności od medium, tematyki, zasięgu. Informacja jako podstawowy gatunek dziennikarski, budowa, 
klasyczne zasady konstruowania informacji prasowej. Informacja poszerzona, sposoby wprowadzania 
wypowiedzi informatorów, weryfikacja informacji. Źródła informacji dla dziennikarza, podstawowe zasady 
zbierania, weryfikowania i publikowania uzyskanych informacji. Polemika prasowa, obiektywizm 
dziennikarski, zasada wysłuchania drugiej strony, bezstronność, oddzielenie informacji od komentarza. 
Tytułowanie tekstów, zasady, praktyka dziennikarska, ocena kulturalnojęzykowa. Komentarz prasowy, 
struktura, cechy genologiczne, zasady przygotowania. Recenzja w prasie, gatunki oceniające, 
dziennikarstwo specjalistyczne. Wywiad prasowy, dziennikarz jako pytający, przygotowanie do 
przeprowadzenia wywiadu. Zasady redagowania, autoryzacji i publikacji wywiadu prasowego, praca z 
tekstem. Reportaż – historia gatunku, najwybitniejsi reportażyści, współczesność, tendencje rozwojowe 
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gatunku. Reportaż prasowy – zbieranie materiału, techniki pisarskie. Struktura gazety, nawigacja, relacje 
dziennikarz – redaktor – wydawca. Przyszłość dziennikarstwa prasowego, dziennikarstwo w sieci, 
dziennikarstwo obywatelskie, dziennikarstwo lokalne, specjalistyczne, śledcze. 

8.  Wprowadzenie do kultury 
współczesnej  

Prezentacja głównych nurtów kultury światowej i polskiej jako konsekwencja przemian umysłowości XX i 
XXI wieku (dynamika procesów rozwoju kultury, tendencje przełomu epok, panorama zjawisk związanych 
z awangardyzmem, popkulturą, kontrkulturą i kontestacją). Rozumienie procesu historycznego i przemian 
w różnych gałęziach sztuki w powiązaniu z przemianami cywilizacyjnymi i politycznymi. Podstawowe 
zagadnienia teorii kultury i problemy badania kultury współczesnej. Media i teorie reprezentacji (oralność, 
piśmienność, druk, Internet, symulakry). Komunikacja, media i przemiany cywilizacji. Kres złudzeń 
awangardy i liberalne nadzieje (Eco, Rorty, Bauman). Związki konsumpcji, zabawy i religii; ich implikacje 
dla kultury. Karnawalizacja. Totalitaryzm i kultura. Kontestacja i kontrkultura. Kategorie nowoczesności i 
ponowoczesności a zagadnienia konsumpcji i mediów masowych. 

9.  Prawo 

Pojęcie normy prawnej, przepisu prawa, źródeł prawa. Zasada dychotomicznej budowy systemu źródeł 
prawa w RP. Katalog i hierarchia źródeł prawa. Prawo międzynarodowe i prawo UE. Konstytucja RP. Zasady 
konstytucyjne. Prawo do sądu. Podstawy prawa karnego. Podstawy prawa cywilnego. Podstawy 
zobowiązań. Podstawy prawa handlowego. Podstawy prawa finansowego. Podstawy prawa 
administracyjnego i prawa pracy. Podstawy prawa rodzinnego. 

10. Systemy medialne w Polsce i na 
świecie 

Medialny w systemie społecznym. Pojęcie systemu medialnego (kategoria analizy systemowej w naukach 
humanistycznych), systemu komunikowania masowego, systemu medialnego. Transformacja systemu 
medialnego w Polsce – od monopolu do duopolu. Podstawy prawne funkcjonowania mediów w Polsce. 
Dziennikarz w Polsce. Prawo prasowe. Rynek polskich mediów na początku XXI wieku. Rynek mediów 
elektronicznych w Polsce. Analiza systemowa według nowego podejścia do teorii systemów medialnych w 
ujęciu D. Hallina i P. Manciniego. Stany Zjednoczone – system liberalny – idealny? Prasa i media 
elektroniczne – rozwój i stan obecny. Brytyjskie media – model społecznej odpowiedzialności czy neo-
liberalny? BBC i ‘cała reszta’, czyli komercyjne podmioty na publicznym rynku. Prasa w Wielkiej Brytanii. 
Model demokratycznego korporacjonizmu. Model spolaryzowanego pluralizmu. Czwarty model? Systemy 
medialne krajów postkomunistycznych (Czechy i Słowacja, Węgry). 

11. Dziennikarskie  źródła informacji 

Ogólna wiedza, myślenie, logiczne wiązanie faktów oraz dystans do sprawy jako elementy niezbędne do 
prawidłowego wnioskowania. Obraz wprowadzający w błąd nawet doświadczonych dziennikarzy, jeśli 
traktują materiały zbyt powierzchownie. Emocje jako element utrudniający właściwą interpretację źródła 
informacji. Analiza konkretnych artykułów. Ich ukierunkowane spowodowane było osobistą sympatią lub 
antypatią, albo interesem politycznym lub biznesowym. Umiejętność czytania ze zrozumieniem trudnych 
językowo pism sądowych, urzędowych, firmowych. Drobne litery, słaby druk jako elementy odwracające 
uwagę od istoty treści merytorycznej. Informator jako źródło informacji, którego wiarygodność wymaga 
szczególnej weryfikacji. Informator o niewiadomej wiarygodności posługujący się nie zawsze 
wiarygodnymi dokumentami. Dlaczego znani dziennikarze śledczy przegrywają procesy z bohaterami 
swoich tekstów? 

12. Ochrona własności intelektualnej 

Pojęcie prawa własności. Pojęcie prawa własności intelektualnej. Miejsca regulacji własności prawa 
własności intelektualnej. Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej. Zakres podmiotowy prawa 
własności intelektualnej. Korzystanie z prawa własności intelektualnej, ochrona prawa własności 
intelektualnej. Formy korzystania z prawa własności intelektualnej. Przeniesienie prawa własności 
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intelektualnej. Pojęcie wyczerpania prawa własności intelektualnej. Naruszenie prawa własności 
intelektualnej. Cywilnoprawna i karnoprawna ochrona przedmiotów własności intelektualnej 

13. Organizacja i zarządzanie 
mediami 

Zarządzanie mediami na tle teorii zarządzania. Zakres i przedmiot zarządzania mediami. Szczególny 
charakter dóbr medialnych i jego implikacje. Proces zarządzania mediami – zawartość, odbiorcy, 
dystrybucja. Element twórczy i biznesowy w zarządzaniu firmami medialnymi. Procesy podejmowania 
decyzji w przedsiębiorstwach medialnych. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa medialnego. 
Komunikacja marketingowa w firmach medialnych. Zarządzaniem zmianą w firmach medialnych. 
Zarządzanie finansowe. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarządzanie konfliktami w organizacji medialnej. 
Tworzenie i zarządzanie portfolio firm medialnych. Specyfika zarządzania mediami publicznymi. 
Przywództwo w przedsiębiorstwach medialnych. Badania rynku jako narzędzie zarządzania w mediach. 
Strategie i koncepcje przyszłości mediów, produktów, usług i firm medialnych – media tradycyjne. 
Strategie i koncepcje przyszłości mediów, produktów, usług i firm medialnych – nowe media. 

14. Public relations 

Charakterystyka public relations – definicje, funkcje, ewolucja rozumienia PR. Public relations w ujęciu 
modelowym – przedstawienie i porównanie podstawowych modeli public relations. 
Zasady opracowywania programu public relations (analiza sytuacji wyjściowej organizacji, ustalenie celów 
PR i metod ich realizacji, określenie publiczności PR, zaplanowanie harmonogramu działań, określenie 
budżetu, przedstawienie sposobu weryfikacji planu). PR wewnętrzny (objaśnienie istoty działań z zakresu 
PR wewnętrznego i omówienie przykładowych przedsięwzięć: imprezy pracownicze, jubileusze i inne 
imprezy okolicznościowe, gazetki firmowe, wewnętrzna strona internetowa). PR zewnętrzny (objaśnienie 
istoty działań z zakresu PR zewnętrznego, ustalenie publiczności). Zarządzanie sytuację kryzysową: 
rodzaje kryzysów, przebieg sytuacji kryzysowej, uczestnicy kryzysu, program interwencji kryzysowej, 
zasady postępowania. Etyka w działalności PR: kodeksy i antykodeksy etyczne, „kodeksowa postawa 
moralna”, neutralizacja norm etycznych. 

15. Etyka dziennikarska 

Pojęcie deontologii mediów oraz sposoby kształtowania odpowiedzialności mediów. Istota społecznej 
odpowiedzialności mediów. Tradycyjne narzędzia systemu odpowiedzialności mediów obecne na polskim 
rynku medialnym. Specyfika działania Rady Etyki Mediów oraz pozostałe elementy polskiego systemu 
odpowiedzialności mediów. Narzędzia systemu odpowiedzialności mediów w przykładowych krajach 
europejskich. Mechanizmy systemu odpowiedzialności mediów w nowych mediach. Etyczne komplikacje 
zawodu dziennikarskiego w codziennej praktyce. 

16. Seminarium licencjackie 
Wdrażanie i doskonalenie techniki pisania pracy naukowej (licencjackiej). Pogłębianie wiedzy na wybrany 
temat. Prezentowanie w formie pisemnej i ustnej wyników swojej pracy badawczej. 
Opracowanie przekrojowych tematów problemowych z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. 

17. Rynek pracy 

Prawa i obowiązki pracownicze. Pracobiorca-pracodawca - wzajemne zobowiązania. Status zatrudnienia 
(typy umów o pracę, sposoby rekrutacji i zatrudniania pracowników). Zobowiązania społeczne 
pracodawców: formalne, deklarowane, dodatkowe (niematerialne). Elementy psychologii zarządzania i 
psychologii pracy. Typologia i status organizacji na rynku pracy (sektor publiczny, korporacyjny, trzeci 
sektor na rynku pracy). Trening kompetencji miękkich potrzebnych na współczesnym rynku pracy 
(budowanie wizerunku własnego, kandydat do pracy i jego marka, kompetencje konwersatoryjne). 

18. Praca z kamerą i podstawy 
montażu    

Wprowadzenie, zapoznanie z poziomem zaawansowania grupy. Podstawy optyki, zasady działania kamery. 
Kompozycja, kadrowanie i plany filmowe. Ćwiczenie praktyczne w studio (obsługa kamery). Praca ze 
światłem naturalnym i sztucznym. Ćwiczenie praktyczne (plener). 
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Analiza zarejestrowanego materiału. Elementy poetyki obrazu. Analiza materiałów video (język filmowy 
krótkiego metrażu). Ćwiczenie praktyczne (narracyjne). Analiza zarejestrowanego materiału. Krytyczna 
analiza przykładowych etiud. Omówienie prac zaliczeniowych 

19. Podstawy realizacji dźwięku 

Podstawowe informacje o dźwięku. Fizyczna natura dźwięku. Użycie mikrofonu w pracy z dźwiękiem – 
typy, charakterystyki foniczne, zastosowanie na planie filmowym. Podstawy pracy z mikserem, sygnał 
symetryczny. Zajęcia praktyczne, ćwiczenia z mikrofonem (wystąpienia studentów). Analiza i omówienie 
nagrań z poprzednich zajęć. Pojęcia absorpcji, dyfuzji, odbicia, decybela. Podstawy akustyki pomieszczeń. 
Dźwięk cyfrowy, formaty plików w domenie cyfrowej audio. Podstawowe narzędzia do obróbki dźwięku 
(kompresor, korektor, efekty). Urządzenia techniki scenicznej, sfecyfika realizacji dźwięku koncertowego. 
Formy preprodukowane, audiobooki, słuchowiska, podcasty. Specyfika produkcji, wyzwania, techniki. 

20. Teoria i historia mediów 
audiowizualnych 

Początki mediów audiowizualnych. Socjologiczne, techniczne i naukowe podstawy wynalezienia i 
funkcjonowania fotografii, kinematografu i radia. Początki kina w Europie. Kino popularne i awangarda 
(francuska). Nieme kino rosyjskie i niemieckie. Nieme kino – USA. Star system.  Początki radia i kina 
dźwiękowego. Amerykańskie kino klasyczne. Filmowy modernizm. Włoski neorealizm i „nowe fale”. Kino 
amerykańskie od roku 1968. Kino najnowsze. Postmodernizm jako system sygnifikacji w mediach 
audiowizualnych. Przedwojenne kino polskie. Początki polskiego radia i telewizji. Polskie kino, radio i 
telewizja lat 1945-70. Polskie media współczesne. Historia radia i telewizji. Genealogia mediów 
audiowizualnych. Teorie badań medioznawczych. 

21. Podstawy fotografii  

Podstawowe parametry ekspozycji: czas otwarcia migawki, przesłona, czułość. Fizyczne właściwości 
światła. Balans bieli. Malowanie światłem. Charakterystyka i możliwości kreacyjne światła. Pomiar światła 
padającego i odbitego. Rozwój techniki i technologii fotografii. Fotografia otworkowa. Klasyfikacja i 
konstrukcja aparatów fotograficznych. Fotografia cyfrowa - pliki RAW, parametry aparatów. Kadr, 
kompozycja, plan, perspektywa. Przygotowanie i aranżacja planu fotograficznego. Podstawowe zasady 
fotografii produktowej. Podstawowe zasady fotografii portretowej. Podstawowe zasady fotografii 
przyrodniczej i krajobrazowej. Podstawowe zasady fotografii architektury. Streetphoto, fotografia 
reportażowa. Wprowadzenie do fotografii tradycyjnej. Fotografia wielkoformatowa. Przygotowanie plików 
do druku i publikacji internetowej. 

22. Prezenter radiowy 

Elementy składowe anteny radiowej. Rola prezentera radiowego w poszczególnych stacjach. Wskazanie 
cech prezentera radiowego. Przedstawienie planu spotkań. Rodzaje radia. Radio publiczne i komercyjne, 
analogowe i cyfrowe. Wskazanie różnic i cech wspólnych na rynku Polskim i europejskim. Przedstawienie 
wytycznych do zadania domowego (omówienie poszczególnych stacji). Radio w Polsce. Omówienie 
poszczególnych stacji pod kątem podanych wcześniej wytycznych. Podsumowanie informacji o roli 
prezentera radiowego. Wejście antenowe. Podstawowe pole działania prezentera radiowego. Wyjaśnienie 
pojęcia. Prezentacja różnych wejść antenowych z uwzględnieniem rodzajów programów radiofonii 
publicznych i prywatnych. Przygotowanie wejścia antenowego przez studentów. 

23. Krótkie formy telewizyjne i 
filmowe  

Etap pre-produkcji filmu. Rola scenariusza i storyboardu. Opracowywanie listy ujęć do realizacji. 
Ćwiczenia praktyczne, praca z kamerą. Realizacja krótkiej etiudy filmowej (temat: czynność).  Kontynuacja 
realizacji etiudy filmowej. Warsztat montażu filmowego. Dźwięk i światło w filmie. Ćwiczenia praktyczne. 
Realizacja etiudy filmowej (temat: detal). Filmy promocyjne i reklamowe. Omówienie przykładowych 
realizacji. Planowanie pracy nad własnymi projektami filmowymi. Praca w studio – realizacja zdjęć do 
własnych projektów filmowych. Rozpoczęcie montażu własnych projektów filmowych. Postprodukcja, 
korekcja barwna, udźwiękowienie filmów. Przygotowanie projektów do publicznego wyświetlenia. 
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24. Fotografia cyfrowa 

Omówienie rodzajów aparatów i obiektywów do realizacji zadań dziennikarskich. Przekazanie wiedzy z 
zakresu budowy obrazu cyfrowego. Praktyczne ćwiczenia z zakresu wykorzystania sprzętu do realizacji 
konkretnych tematów fotograficznych. Podstawy z zakresu budowy programu do edycji zdjęć. Zapoznaniez 
narzędziami programu Photoshop. Podstawy z zakresu wiedzy o edycji zdjęć do programu Photoshop. 
Pokazanie studentom podstawowych sposobów obróbki zdjęć i możliwości programu. Wykonanie 
samodzielnie zdjęć pod kontem zastosowania Photoshopa.  

25. Fotografia reklamowa 

Reklama: definicje, funkcje ogólnospołeczne i modele reklamy. Podstawy komunikacji wizualnej: „montaż 
atrakcji”, estetyka kampowa, anestetyka, shockvertising. Fotografia w reklamie: elementy kompozycji 
obrazu, zdjęcie reklamowe, fotografia reklama jako sztuka,  znaczenie reklamy fotograficznej we 
współczesnym świecie. Fotografia reklamowa - przybliżenie twórczości najwybitniejszych przedstawicieli.  

26. Storytelling 

Istota narracji. Typologia narracji i narratora. Wskazanie możliwie pełnej listy możliwych do wykorzystania 
typów narratora. Lektura tekstów narracyjnych obrazujących różnorodne sposoby prowadzenia narracji. 
Sztuka wywoływania emocji w tekstach narracyjnych. Psychologiczne definicje suspensu. Mechanizmy 
tworzenia suspensu. Funkcje suspensu. Przygotowanie przez studentów tekstów grozy. Budowanie intrygi 
literackiej w dziełach narracyjnych. Cechy i rodzaje tajemnicy. Mechanizmy tworzenia tajemnicy. Funkcje 
tajemnicy. Przygotowywanie przez studentów fragmentów tekstów kryminalnych, których celem jest 
tworzenie tajemnicy literackiej. Projektowanie czytelnika wirtualnego. Omówienie kategorii wirtualnego 
czytelnika. Ocena tekstów bajek (skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym) przygotowanych na 
zajęcia przez studentów. Omówienie podstawowych pojęć i narzędzi związanych z storytellingiem 
reklamowym: architektura narracji, storytelling zewnętrzny i wewnętrzny, formowanie rdzenia opowieści 
o marce. Studium przypadku - analiza architektury narracji w budowaniu wizerunku konkretnych marek. 
Praca projektowa – nowa marka a storytelling. 

27. Publicystyka w TV 

Charakterystyka rynku telewizyjnego w Polsce, ważniejsze fakty z historii współczesnej mediów 
elektronicznych. Ważniejsze akty prawne, regulujące rynek telewizyjny. Główne programy publicystyczne 
kanałów ogólnokrajowych i lokalnych – opis, charakterystyka i specyfika. Miejsce programów 
komentatorskich w ramówce wybranych kanałów TV. Elementy składowe programu o charakterze 
publicystycznym. Znaczenie osobowości medialnych w tworzeniu widowiska telewizyjnego w powiązaniu z 
wiarygodnością przekazu. Etyka w publicystyce. 
Tabloidyzacja publicystyki telewizyjnej. Analiza wybranych programów publicystycznych we fragmentach. 

28. Autorski program radiowy 

Autorski program radiowy i autorskie pasmo. Analiza ramówek stacji radiowych pod kątem audycji 
autorskich. Przykłady. Co powinien, czego nie powinien robić prezenter radiowy na antenie (poradnik na 
przykładach). Kolegium programowe. Przygotowanie planu audycji na żywo. Sprawa plagiatów. 
Prezentacja 15-minutowych audycji live w studiu radiowym. Podsumowanie pierwszych audycji, wymiana 
doświadczeń. Warsztat montażu dźwięku. Przykłady audycji realizowanych off line i ich specyfika. Życie 
audycji w Internecie (blog, strona, FB, zapowiedź, playlista, linki).  

29. Laboratorium reportażu 
filmowego 

Opowiadanie historii – oś dramaturgiczna w reportażu telewizyjnym. Techniki przeprowadzania wywiadu i 
współpraca z bohaterami. Kontekst wizualny wywiadu i metaforyka obrazu – ćwiczenia operatorskie POV 
(punkt widzenia bohatera) jako element reportażu. Czas na ekranie. Ciągłość montażowa sceny. Rola 
inscenizacji w reportażu. Narracja słowna, komentarz.  
Scenariusz, eksplikacja i streszczenie – różnice i funkcja 

30. Fotografia prasowa Podstawowe zasady w fotografii prasowej. Odpowiedni wybór sprzętu i jego przygotowanie. Fotograf i 
bagaż jego subiektywnych odczuć a realizacja zlecenia fotograficznego. Analiza wybranych publikacji. Siła 
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oddziaływania fotografii prasowej na społeczeństwo. Współistnienie tekstu i obrazu w prasie i Internecie. 
Rola społeczna fotografii prasowej. Znaczenie światła w fotografii. Teoria ekspozycji i wyznaczniki 
akceptowalności zdjęcia. Nowe zjawiska w fotografii prasowej. Przedstawienie tematu fotograficznego do 
indywidualnej realizacji przez studentów. Dyskusja i omówienie realizowanych zadań warsztatowych. 
Kształcenie umiejętności właściwej selekcji zdjęć.  

31. Postprodukcja w filmie 

Postprodukcja filmowa wczoraj i dziś. Postprodukcja analogowa. Postprodukcja cyfrowa. Montaż obrazu. 
Budowanie narracji filmu. Praca z oprogramowaniem do compositingu. Tworzenie efektów wizualnych 
(techniki animacji 2D i 3D). Tworzenie cyfrowej scenografii. Proces cyfrowej kompozycji obrazu. Sound 
design. Korzystanie z bibliotek typu „stock footage”. Podstawy montażu dźwięku. Proces 
postsynchronizacji. Praca nad ścieżką dźwiękową filmu. Praca nad korektą barw. Praca nad stylem 
wizualnym obrazu. 

32. Reportaż radiowy 

Zapoznanie studentów z formą zwaną reportażem radiowym, odsłuchanie audycji o różnorodnej 
konstrukcji i charakterze. Praca z dyktafonem, praca z mikrofonem w terenie, przestrzeń do rozmowy w 
terenie, praca z rozmówcą w terenie. Umiejętność wyszukania tematu i rozmówców. Omówienie tematów 
przygotowanych przez studentów do ich realizacji. Praca nad surowcem aż  do powstania gotowych 
audycji: selekcja nagranego materiału, montaż wyselekcjonowanego materiału, udźwiękowienie. 

33. Techniki scenopisarstwa 

Podstawowe formaty w scenopisarstwie. Budowa scenariusza i jego dokumentacja (synopsis, logline, 
tagline, treatment, scriptdoctoring, dialog, uwagi odautorskie, nagłówek, opis postaci, szkic fabuły,  opis 
akcji, scena, sekwencja, ujęcie, kadr). Elementarne środki wyrazu w formach telewizyjnych. Pisanie 
dialogów na potrzeby scenariusza telewizyjnego i filmowego.  Konflikt jako podstawowy element 
budujący historię. Rodzaje konfliktów. Monolog, rozmowa, cisza jako środki wyrazu w scenariuszu. 
Wprowadzanie słowa w tkankę sceny i sekwencji. Przemiana bohatera i łuk przemiany. Historia bohatera 
jako element decydujący o atrakcyjności historii scenariuszowej. Specyfika scenopisarstwa filmowego. 
Specyfika scenopisarstwa teatralnego. Specyfika scenopisarstwa telewizyjnego – spot reklamowy i spot 
wyborczy. Specyfika scenopisarstwa telewizyjnego – widowisko telewizyjne.  

34. Fotoreportaż 

Uporządkowanie pojęć: reportaż – reportaż ilustrowany – fotoreportaż. Dziennikarz i/a fotoreporter – 
zadania, role w redakcji, wzajemne relacje. Zdjęcie i jego rola w kontekście pracy reporterskiej: ilustracja, 
źródło wiedzy, element estetyzujący przekaz.  Fotoreportaż w mediach polskich i światowych – rys 
historyczny. Techniki przygotowania fotoreportażu: czas, miejsce, bohater jako składowe narracji 
wizualnej. Podpis i tekst jako elementy składowe wypowiedzi fotoreportażowej. Krytyczna analiza i 
interpretacja kompozycji fotoreportażowych z zastosowaniem Multimodalnej Analizy Dyskursu. 
Prezentacja konspektów projektów fotoreportażowych. Konkursy fotoreportażowe, ich laureaci i ich 
dokonania.  

35. Radiowe gatunki dziennikarskie 

Podstawy genologii. Historia gatunków dziennikarskich. Systematyka gatunków (informacyjne, 
publicystyczne, pograniczne). Charakterystyka narracji radiowej. Praca z dźwiękiem. Radiowe gatunki 
informacyjne (budowa informacji, tworzenie serwisów informacyjnych, relacji, wstawek). Radiowe gatunki 
publicystyczne (wyznaczniki gatunkowe, rola i miejsce publicystyki w radiu). Hybrydyzacja gatunków 
radiowych w Internecie (zjawisko konwergencji, megagatunki medialne). Rola artykułów i podcastów. 
Tworzenie materiałów multimedialnych. Felieton radiowy (wyznaczniki gatunkowe, struktura felietonu 
radiowego, mistrzowie gatunku). Reportaż radiowy (research, nagranie rozmowy, aranżowanie tła, 
charakterystyka narracji). Mistrzowie gatunku (zapoznanie się z najważniejszymi reportażami i 
reportażystami). Radiowe gatunki pograniczne (wywiad, debata, rozmowa ze słuchaczami). Wywiad w 
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dziennikarstwie radiowym (przygotowanie do wywiadu, research, budowa nastroju, struktura wywiadu, 
rola pointy) Scenariusz w środowisku radiowym (struktura scenariusza, rola dialogów, rodzaje bohaterów, 
funkcja ciszy). Tworzenie scenariusza słuchowiska radiowego. Charakterystyka powieści radiowej. 
Tworzenie audycji specjalistycznych (literackich, medycznych, naukowych, itp.). 

36. 

Fotograficzne gatunki 
dziennikarskie  
   
    
    
    
  

Historia fotografii i fotografii prasowej oraz dziennikarskiej w zarysie. Retoryka obrazu (w tym 
fotograficznego) w ujęciu Rolanda Barthesa, Bo Bergstroema, Michała Rusinka in. (obraz informacyjny a 
obraz-trop; klasyfikacje obrazów, studium i punctum, funkcjonalne typologie obrazów, podstawowe środki 
perswazyjne w komunikacji wizualnej). Relacja obraz - słowo (na przykładzie relacji podpis/tytuł/ 
komentarz - fotografia dziennikarska). Fotografia dziennikarska wobec rodzajów i gatunków 
dziennikarskich/ pomiędzy informacją i publicystyką/ obiektywizm – subiektywizm fotografii. Fotografia 
jako znak - znaki w fotografii. Funkcje fotografii dziennikarskiej. Klasyfikacje gatunków dziennikarskich 
fotografii informacyjnych, publicystycznych oraz informacyjno-publicystycznych. Etyczne i prawne 
konteksty uwieczniania i publikowania dziennikarskich obrazów fotograficznych. 

37. Podstawy reżyserii filmowej i 
telewizyjnej 

Analiza strukturalna i treściowa obrazu filmowego. Ukazywanie emocji ruchem kamery i sposobem 
kadrowania. Rola dźwięku w filmie. Rola wywiadów w filmie dokumentalnym i zasady ich przeprowadzania. 
Oś dramaturgiczna w opowiadaniu filmowym. Rola czasu i chronologii w opowiadaniu filmowym. 
Konstrukcja tradycyjna, epizodyczna i konstrukcja chronologii odwróconej. Funkcja sceny w filmie. 
Współpraca z bohaterem na planie filmu dokumentalnego.  
Rola dokumentacji w filmie. Przygotowanie teasera filmu i prezentacji bohaterów. Scenariusz, treatment, 
streszczenie i eksplikacja reżyserska - różnice i funkcje w pracy nad etiudą.  
Rola pitchingu w pracy nad filmem. Efekt Kuleshova w montażu filmowym. Rola montażu w pracy nad 
filmem fabularnym i dokumentalnym - porównanie. Montaż równoległy. Oś montażowa a realizacja scen 
dialogowych.   

38. Komunikowanie ciałem 

Komunikowanie ciałem – wprowadzenie. Gest wyrażający ekspresję ludzkiego ciała. Zależności 
przestrzenne w komunikowaniu ciałem – proksemika. Formy komunikacji.  
Sztuka mówienia w kontekście komunikowania ciałem. Wygląd fizyczny i pierwsze wrażenie.  
Mowa ciała w wystąpieniach publicznych. Forma i jej znaczenie w procesie komunikacji niewerbalnej.  
Stany emocjonalne w prezentacjach osobistych. Sztuka improwizacji w komunikowaniu ciałem. Myślenie 
pozytywne w komunikacji niewerbalnej. Mowa ciała w życiu zawodowym i towarzyskim. Gesty i zachowania 
osób publicznych. 

39. Problemy współczesnej 
audiosfery 

Wielotworzywowość audiosfery – składniki przestrzeni dźwiękowej człowieka. Tradycyjne i nowe formy 
komunikacji dźwiękowej (komunikacja pośrednia i bezpośrednia). Storytelling i digital storytelling: 
współcześni opowiadacze historii. Badania soundscape (R. Murray Schafer i The World Soundscape Project: 
perspektywa ekologiczna, muzykologiczna i humanistyczna). Radio i estetyczne naduporządkowanie 
dźwięku. (Artystyczne realizacje audiosfery. Postulaty awangardy. Współczesne możliwości poszerzania 
uniwersum dźwiękowego.) Sztuka radiowa (Słuchowisko wobec sztuk klasycznych. Anatomia 
słuchowiska). Eksperymentalne formy słuchowisk (Feature i formy dokumentalne. Na pograniczu form 
radiowych i muzyki eksperymentalnej). Audiobooki – stara forma w nowym medium? Muzak – konteksty 
muzyki funkcjonalnej. Sound art (strukturalne możliwości przestrzeni dźwięku i percepcyjne reakcje 
odbiorcy). 

40. Współczesna literatura polska i 
europejska 

Co nam zostało z literatury PRL. Czy wolno zapomnieć o literaturze z czasów PRL? Konteksty: mały – 
polskie rozumienie literatury. Konteksty: średni - Europa Środkowa. Konteksty: duży – literatura światowa. 
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Fundament nowoczesności: Gombrowicz. Nowa proza: Chwin, Tokarczuk, Pilch. Jeszcze nowsza proza: 
Masłowska, Witkowski, Twardoch, Dehnel. Lokalności: Marek Krajewski, Tokarczuk. Esej: Stempowski, 
Miłosz, Kołakowski, Chwin?, Zagajewski? Co z poezją: Miłosz, Szymborska, Różewicz, Nowa Fala. Dramat: 
Witkacy, Mrożek, Różewicz i koniec, czyli dramat dramatu? 

41. E-literatura i e-książka 

Relacje pomiędzy pisarzem, wydawcą i dystrybutorem. Wprowadzenie ebooka na rynek i jak dobierać 
tytuły wydawnicze. Zasady promocji ebooków oraz strategie tworzenia tekstów literackich dedykowanych 
e-formatom. Słabe i mocne strony rynku e-literatury. Zagraniczny rynek ebooków. Symulacja, która ma 
za zadanie wprowadzić konkretny tytuł do dystrybucji. 

42. Warsztat dramaturga 

Tworzywo literackie współczesnego dramatu. Konstruowanie dialogu w dziele dramatycznym. 
Scena teatralna jako element dramatu. Elementy scenariusza teatralnego. Dramaturgia teatralnych 
widowisk muzycznych (opera, musical). Dramaturgia koncertu muzycznego. Dramaturgia wideoklipu. 
Kabaret i jego typologia dramaturgiczna. Dramaturgia gatunków telewizyjnych. Współczesne formy 
dramatu. Twórczość czołowych dramaturgów współczesnych. 

43. Wprowadzenie do krytyki 
literackiej i artystycznej 

Historia krytyki literackiej i artystycznej – wprowadzenie. Istota i funkcje krytyki literackiej. Krytyka 
literacka wobec historii literatury i innych działów literaturoznawstwa. Gatunki i tryby wypowiedzi 
krytycznej. Analiza i interpretacja tekstu literackiego w praktyce krytycznej. Wartościowanie w krytyce 
literackiej. Gatunki dziennikarskie. Charakterystyka form wypowiedzi związanych z krytyką. Krytyka 
literacka a inne rodzaje wypowiedzi o dziele artystycznym. Podobieństwa i różnice. Krytyka artystyczna z 
podziałem na rodzaje: plastyczna, muzyczna, teatralna, filmowa. Najważniejsze debaty krytyczne w 
okresie powojennym. Krytyka literacka ostatnich lat. Cechy charakterystyczne życia literackiego po 1989 
roku. Inne media a współczesna krytyka literacka: telewizja, radio, internet. Warsztat krytyka: strategie 
lektury, styl interpretacji. Warsztat krytyka: nota, felieton, recenzja, szkic. 

44. Reportaż 

Praca terenowa w praktyce. Rozmowy – narracja biograficzna. Plenery, materiał opisowy. Spisywanie 
tekstu wraz z obróbką stylistyczną. Segregacja materiału terenowego. Struktura reportażu. Wywiad + 
autoryzacja. Praca na dużym surowcu czyli o indeksowaniu i komponowaniu reportażu. Skróty. Obróbka 
literacka. Autoryzacja. „Opakowanie” tekstu – lead, śródtytuły, zakończenie, pozycjonowanie w redakcji. 

45. Małe formy prozatorskie 

Zajęcia wprowadzające. „10 rad nt. Pisania Etgara Kereta”. Andrzej Stasiuk „Mury Hebronu” - narrator 
świata zamkniętego. Etgar Keret – „Nagłe pukanie do drzwi”. Haruki Murakami „Wszystkie boże dzieci 
tańczą” - dziwność, obcość, niedokończenia. Andrzej Sapkowski „Miecz przeznaczenia”. Czy pisanie dla 
pieniędzy musi być złe? Bez tekstu. Neil Gaiman, „Rzeczy Ulotne”. Tekst: fantastyka, science fiction bądź 
baśń. Charles Bukowski „Najpiękniejsza dziewczyna w mieście” bądź inny tom opowiadań. Wojciech Kuczok 
„Widmokrąg” - przekorne oblicza miłości. Milan Kundera „Śmieszne Miłości”. Graham Masterton „Festiwal 
strachu”. Jo Nesbo, „Człowiek nietoperz”. Kurt Vonnegut „Śniadanie mistrzów”. (anty)literatura? Mariusz 
Szczygieł „Gotland” - reportaż czy gawęda? 

46. Praktyczne pisanie 

Doskonalenie form opisu. Opis przedmiotu i wnętrza. Ćwiczenia w zakresie opisu krajobrazu i zjawiska 
przyrody. Opisy postaci i sytuacji – na przykładach z prozy fikcjonalnej i niefikcjonalnej. Stylistyka opisów 
przeżyć wewnętrznych, marzeń, snów. Doskonalenie form opowiadania. Ćwiczenia w zakresie kreowania 
dialogu. Mowa niezależna, zależna i pozornie zależna – ćwiczenia praktyczne. Charakterystyka postaci – 
szkic próbny, ujęcie pogłębione. Walka z gadulstwem i rozwlekłością – rożne formy streszczenia. Pisma 
użytkowe i urzędowe – wybrane przykłady wykorzystywania i parodiowania w literaturze. Styl 
publicystyczny i jego niuanse. Wyróżniki stylu.  
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47. Kino i film 

Początki kina. Socjologiczne, techniczne i naukowe podstawy wynalezienia i funkcjonowania 
kinematografu. Początki kina w Europie. Kino popularne i awangarda (francuska). Nieme kino rosyjskie i 
niemieckie. Nieme kino – USA. Amerykańskie kino klasyczne. Film noir. Włoski neorealizm. Filmowe „Nowe 
Fale” lat sześćdziesiątych. Przedwojenne kino polskie. Polskie kino lat 40-70. Polskie kino współczesne. 
Kino amerykańskie – 1968-1990. Kino najnowsze. Twórcy. USA. Najnowsze kino europejskie. Twórcy. 
Język filmu – podstawowe pojęcia. Kino jako instytucja. Etapy powstawania dzieła filmowego. 

48. Wywiad 

Czym jest wywiad? Rodzaje wywiadów w dziennikarstwie. Konstrukcja wywiadu, techniki przeprowadzania 
wywiadu. Różne typy rozmówców. Tabu w wywiadzie. Struktura wywiadu. Rola notatek w przeprowadzaniu 
wywiadu. Redagowanie wywiadu. Wywiad w pracy dziennikarza. Prawo i etyka w wywiadzie. Analiza 
wybranych wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych. 

49. Warsztat reżysera TV 

Analiza strukturalna i treściowa obrazu filmowego. Ukazywanie emocji ruchem kamery i sposobem 
kadrowania. Rola dźwięku w filmie. Rola wywiadów w filmie dokumentalnym i zasady ich przeprowadzania. 
Oś dramaturgiczna w opowiadaniu filmowym. Rola czasu i chronologii w opowiadaniu filmowym. 
Konstrukcja tradycyjna, epizodyczna i konstrukcja chronologii odwróconej. Funkcja sceny w filmie. 
Współpraca z bohaterem na planie filmu dokumentalnego.  
Rola dokumentacji w filmie. Przygotowanie teasera filmu i prezentacji bohaterów. Scenariusz, treatment, 
streszczenie i eksplikacja reżyserska - różnice i funkcje w pracy nad etiudą.  
Rola pitchingu w pracy nad filmem. Efekt Kuleshova w montażu filmowym. Rola montażu w pracy nad 
filmem fabularnym i dokumentalnym - porównanie. Montaż równoległy. Oś montażowa a realizacja scen 
dialogowych.   

50. TV a formy dramaturgiczne 

Teoretyczne podstawy dramaturgii. Modele narracyjne (metaforyka „stożka” i „strumienia” – różnice 
pomiędzy narracją typu epickiego i dramatycznego). Dramaturgia konfliktu – ujęcie klasyczne wg „Poetyki” 
Arystotelesa, strukturalny model konfliktu dramatycznego, model aksjologiczny Maxa Schelera (konflikt 
tragiczny). Dramatyzacja form epickich. Zarządzanie konfliktem a dynamika narracji (perypetie, inwersje, 
retardacje). Dramatis persona – postać filmowa – dramatyzacja biografii. Językowe formy komunikacji w 
dziele audiowizualnym (dialog, monolog, komentsrz). Ekonomia słowa i obrazu. Formy narracji epickiej w 
filmie (budowa sekwencyjna, polifoniczna, itd.). Zagadnienia kompozycji formy filmowej i konwencji 
gatunkowej. Problematyka formatów telewizyjnych. Modele narracyjne w formach dokumentalnych.  
Budowanie uniwersum serialu gatunkowego: sitcom. Ekspozycja tematu, ocena potencjału 
dramaturgicznego założeń wyjściowych, projektowanie wątków i postaci. Reguły gatunku. Funkcje dialogu. 
Parametry strukturalne opowieści „dobrze skrojonej.” 

51. Warsztat powieściopisarza 

Sposoby porozumiewania się ludzi (odwołania do wiedzy, emocji, przesądów, wpływ propagandy i 
sloganów). Plan, konspekt, praca bez konspektu, proces powstawania fabuły. Konflikt - oś fabuły. Czas 
(czasy) akcji - problemy w opisywaniu danej epoki w odniesieniu do współczesnego czytelnika. Miejsce 
akcji - ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju nowoczesnych technik informatycznych i ich wpływu na 
rodzaj opisu. Narracja - rola "pośrednika", wpływ opisywanego świata na rodzaj narracji, wpływ rodzaju 
akcji na rodzaj narracji. Bohater - wpływ charakteru wybranej postaci na charakter narracji. Dialog - 
rodzaje stylizacji i ich ograniczenia, problemy z interpretacją. Transkrypcja ze słuchu na tekst pisany. Styl 
- tworzenie własnego, unikatowego stylu. Odbiór utworu i wypływające z niego wnioski dla autora. 

52. Warsztat poetycki 
Wybrane aspekty stylistyki. Innowacje w zakresie frazeologii. Warto potrudzić się nad składnią… Wybrane 
aspekty stylistyki. Wybór słownictwa, funkcje neologizmów. Korzyść z zabawy… Pastisz, parodia, 
trawestacja. Wszystko jest w wersie… Wers a różne wzorce rytmiczne. Jak czytać wiersze? Trening 
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empatyczny i burza mózgów. Myśl, obraz, sekwencja – a strofika. „Wyście z zaścianka” – prezentacja 
nowości wydawniczych. Poetyckie mody ostatnich lat. „Nie tylko natchnienie”. Doskonalenie 
samoświadomości poetyckiej, panowanie nad rozumieniem i wyczuciem sytuacji zapisywania „Jaka jest 
twoja poetyka?”. „Od zapisu do jego literackości”. „Konwencje zapisywania przeżyć i obserwacji. 
Porozmawiajmy o czterech systemach wiersza polskiego”. „Jak wypracowuje się własny styl? Jakie 
elementy mamy do wyboru?” „Jak czytam czyjś wiersz, a jak potem piszę swój własny…”. 

53. Warsztat reklamy 

Kody plastyczne i kody językowe (i ich wzajemne relacje). Komunikaty ikoniczne w strukturalnej teorii 
komunikacji i poetyce reklamy. Zasady konstruowania reklamowych przekazów językowych i 
plastycznych: argumentacja, topika, kompozycja, stylistyka, kolor, kadr, ujęcie, perspektywa, plany, etc. 
Retoryczne i pragmatyczne aspekty reklamy (od funkcji przedstawienia do funkcji metonimii, synekdochy, 
metafory, ironii i symbolu; akty mowy, implikatury i presupozycje reklamowe). Konteksty i aspekty 
intertekstualne komunikatów reklamowych. 

54. 

Przekład   
    
    
    
  

Wstępne informacje z zakresu teorii przekładu. Kompetencje tłumacza. Etapy procesu tłumaczenia. 
Najczęstsze błędy w przekładzie. Tłumaczenie wsteczne jako metoda weryfikacji przekładu. Zagadnienia 
pragmalingwistyczne w przekładzie: tłumaczenie tekstu a tłumaczenie sensu. Winnie-the-Pooh a Kubuś 
Puchatek i Fredzia Phi-Phi. Tłumaczenie tekstu a tłumaczenie intencji autora. Winnie-the-Pooh a Kubuś 
Puchatek i Fredzia Phi-Phi. Wierność przekładu a estetyka tekstu. Przekład a adaptacja. Jabberwocky. 
Neologizm w przekładzie. Problem nieprzekładalności. Poetyka tekstu w przekładzie. Po drugiej stronie 
lustra. Problem intertekstualności w przekładzie. Przekład a pisanie kreatywne. Kruk. Wyobcowanie a 
udomowienie przekładanego dzieła. Mechaniczna Pomarańcza a Nakręcana pomarańcza – eksperyment 
translatorski. Problemy językowe w przekładzie. Przekład a kody kulturowe. Wszystko jest iluminacją. 
Stylizacja językowa w przekładzie. Wartość informacyjna a wartość artystyczna. Problemy w tłumaczeniu 
tekstów publicystycznych.  

55. Scenariusz teatralny i telewizyjny 

Przypomnienie podstawowych wiadomości związanych ze scenopisarstwem i przypomnienie następujących 
pojęć: scenariusz, synopsis, logline, tagline, treatment, scriptdoctoring, dialog, uwagi odautorskie, 
nagłówek scen , scenopis, streszczenie , opis postaci, szkic fabuły, opis akcji, scena , sekwencja, ujęcie, 
kadr, protagonista, antagonista , postać lustro, postać dopełniająca, epizod, statysta. Przypomnienie 
podstaw technik scenopisarskich i przypomnienie formatu scenariuszy telewizyjnych i kinowych na 
przykładach zrealizowanych tekstów i fragmentów filmów. Rozwinięcie problematyki scenopisarstwa o 
zaawansowane techniki i elementy jak : konflikt i rodzaje konfliktów, przemiana bohatera i łuk przemiany, 
klamra , hak , punkty zwrotne akcji , punkty kulminacyjne , prolog , zakończenie , struktury mityczne. 
Rozwinięcie problematyki scenopisarstwa teatralnego i zaprezentowanie scenariuszy teatralnych z 
wrocławskich scen teatralnych jak i przykładu widowisk i spektakli telewizyjnych. 

56. Podstawy fotografii 

Podstawowe parametry ekspozycji: czas otwarcia migawki, przesłona, czułość. Fizyczne właściwości 
światła. Balans bieli. Malowanie światłem. Charakterystyka i możliwości kreacyjne światła. Pomiar światła 
padającego i odbitego. Rozwój techniki i technologii fotografii. Fotografia otworkowa. Klasyfikacja i 
konstrukcja aparatów fotograficznych. Fotografia cyfrowa - pliki RAW, parametry aparatów. Kadr, 
kompozycja, plan, perspektywa. Przygotowanie i aranżacja planu fotograficznego. Podstawowe zasady 
fotografii produktowej. Podstawowe zasady fotografii portretowej. Podstawowe zasady fotografii 
przyrodniczej i krajobrazowej.  
Podstawowe zasady fotografii architektury. Streetphoto, fotografia reportażowa. Wprowadzenie do 
fotografii tradycyjnej. Fotografia wielkoformatowa. 
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57. Antropologia wizualna 

Kulturowy wymiar postrzegania. Filozoficzna i antropologiczna refleksja nad problematyką widzenia. 
Antropologia fotografii ("Powiększenie" M. Antonioniego). Fotografia jako pamięć i zapominanie (refleksja 
nad obrazami pustki). Antropologia filmu (A. Jackiewicz, Z. Benedyktowicz). Symbol w filmie. Film 
etnograficzny i problemy antropologii wizualnej. Metoda wizualna w antropologii - pomiędzy dokumentem 
a symbolem. Muzeum Powstania Warszawskiego - wizualność a doświadczenie obecności. Twórczość 
filmowa Zbigniewa Rybczyńskiego. 

58. Techniki fotografii Głębia ostrości. Długie i krótkie czasy w fotografii. Modelowanie światłem. Fotografia czarno-biała. 
Postrzegania rzeczywistości monochromatycznie. Tajniki fotografii kolorowej. Korekty zrobionych zdjęć.  

59. Fotoedycja 

Wprowadzenie do przedmiotu. Techniki fotografii. Uzyskiwanie zdjęć: fotografia analogowa i cyfrowa. 
Podobieństwa i różnice. Wpływ sposobu widzenia na obraz fotograficzny. 
Technika naświetlania obrazów. Metody otrzymywania obrazów. Kryteria doboru obrazów do tekstów. 
Krytyczne podejście do obrazów w mediach. Środki wyrazu, treść, forma obrazu – zależności. Archiwizacja 
i tworzenie baz danych. Zasady skanowania zdjęć. Programy do cyfrowej edycji zdjęć – kryteria doboru. 
Filtracja, binaryzacja i segmentacja w cyfrowej obróbce zdjęć. Transformacja między przestrzeniami 
barwnymi. Kompresja.  

60. Podstawy fotografii cyfrowej 

Rodzaje sprzętu do wykonania fotografii cyfrowej. Rodzaje aparatów i obiektywów – zastosowanie. 
Szczegółowe omówienie problemów z formatami FX i DX. Omówienie praktycznego zastosowania sprzęty 
cyfrowego do wykonywania różnego rodzaju zadań fotograficznych w zawodzie dziennikarza. Praktyczne 
pokazanie możliwości sprzętu fotograficznego. Przekazanie wiedzy z zakresu budowy i powstawania obrazu 
cyfrowego i praktycznych zastosowań. Nośniki pamięci. Praktyczne wykonanie ćwiczeń fotograficznych z 
zastosowanie zdobytej wiedzy. Samodzielne wykonanie zdjęć potrzebnych do dalszego cyklu kształcenia. 
Wykorzystanie różnorodności sprzęt fotograficznego. Podstawy edycji obrazu fotograficznego na etapie 
post produkcji z zastosowaniem komputerowej obróbki. 

61. Fotograficzne gatunki 
dziennikarskie  

Historia fotografii i fotografii prasowej oraz dziennikarskiej w zarysie. Retoryka obrazu w ujęciu Rolanda 
Barthesa, Bo Bergstroema, Michała Rusinka in. (obraz informacyjny a obraz-trop; klasyfikacje obrazów, 
studium i punctum, funkcjonalne typologie obrazów, podstawowe środki perswazyjne w komunikacji 
wizualnej). Relacja obraz - słowo (na przykładzie relacji podpis - fotografia dziennikarska). Fotografia 
dziennikarska wobec rodzajów i gatunków dziennikarskich/ pomiędzy informacją i publicystyką/ 
obiektywizm – subiektywizm fotografii. Fotografia jako znak - znaki w fotografii. Funkcje fotografii 
dziennikarskiej. Gatunki dziennikarskich fotografii informacyjnych. Gatunki dziennikarskich fotografii 
publicystycznych. 

62. Fotografia prasowa 

Podstawowe zasady w fotografii prasowej. Odpowiedni wybór sprzętu i jego przygotowanie. Fotograf i 
bagaż jego subiektywnych odczuć a realizacja zlecenia fotograficznego. Analiza wybranych publikacji. Siła 
oddziaływania fotografii prasowej na społeczeństwo. Współistnienie tekstu i obrazu w prasie i Internecie. 
Rola społeczna fotografii prasowej. Znaczenie światła w fotografii. Teoria ekspozycji i wyznaczniki 
akceptowalności zdjęcia. Nowe zjawiska w fotografii prasowej. Przedstawienie tematu fotograficznego do 
indywidualnej realizacji przez studentów. Dyskusja i omówienie realizowanych zadań warsztatowych. 
Kształcenie umiejętności właściwej selekcji zdjęć. 

63. Fotografia reklamowa 

Podstawy komunikacji wizualnej. „Montaż atrakcji”. Estetyka kampowa. Anestetyka. Shockvertising. 
Fotografia w reklamie. Elementy kompozycji obrazu. Zdjęcie reklamowe. Fotografia reklamy jako sztuka. 
Znaczenie reklamy fotograficznej we współczesnym świecie.  Fotografia reklamowa - przybliżenie 
twórczości najwybitniejszych przedstawicieli. Etyka fotografii reklamy. 
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64. Fotografia studyjna 

Zapoznanie studentów z budowa studia fotograficznego. Pokazanie poszczególnych elementów budowy 
studia i omówienie ich zastosowania w praktyce. Omówienie i pokazanie poszczególnych rodzajów światła 
studyjnego. Rozwinięcie mobilnego studia fotograficznego w plenerze. Zastosowanie miniaturowych lamp 
błyskowych do tworzenia profesjonalnego studia fotograficznego. Zajęcia praktyczne w studiu. 
Samodzielne wykonanie zadania fotograficznego w studiu. Rodzaje aparatów studyjnych w praktyce. 
Realizacja specjalistycznych tematów fotograficznych w studiu. 

65. Światło w fotografii 

Światło jako podstawowy warunek powstawania obrazu fotograficznego. Rodzaje światła 
wykorzystywanego w fotografii. Światło naturalne, światło ciągłe, światło lamp błyskowych. Budowa studia 
fotograficznego w oparciu o światło naturalne i sztuczne. Przykłady gotowych projektów. Budowa 
studyjnych lamp błyskowych i wykorzystywanie ich w praktyce zawodowej. Posługiwanie się 
poszczególnymi elementami znajdującymi się w pomieszczeniu studyjnym. Tworzenie studia w oparciu o 
reporterskie lampy błyskowe. T/z. mikro studia. Praktyczne zastosowanie różnego rodzaju światła do 
poszczególnych tematów fotograficznych. Fotografia produktowa, fotografia żywności.  Efekty specjalne z 
wykorzystaniem światła studyjnego. Lampa błyskowa w fotografii prasowej - wykorzystanie błysku w 
fotoreportażu. Techniki oświetleniowe i efekty specjalne wykorzystywane na co dzień w pracy fotografa 
studyjnego. 

66. Fotoreportaż 

Uporządkowanie pojęć: reportaż – reportaż ilustrowany – fotoreportaż. Dziennikarz i/a fotoreporter – 
zadania, role w redakcji, wzajemne relacje. Zdjęcie i jego rola w kontekście pracy reporterskiej: ilustracja, 
źródło wiedzy, element estetyzujący przekaz.  Fotoreportaż w mediach polskich i światowych – rys 
historyczny. Techniki przygotowania fotoreportażu: czas, miejsce, bohater jako składowe narracji 
wizualnej. Podpis i tekst jako elementy składowe wypowiedzi fotoreportażowej. Krytyczna analiza i 
interpretacja kompozycji fotoreportażowych z zastosowaniem Multimodalnej Analizy Dyskursu. 
Prezentacja konspektów projektów fotoreportażowych. Konkursy fotoreportażowe, ich laureaci i ich 
dokonania. 

67. Fotografia w plenerze 

Etyka w fotografii plenerowej. Fotografowanie w warunkach zewnętrznych – praktyka. Fotografowanie na 
zasadzie fotografii podróżniczej. Fotografowanie przyrody, pokaz, próba. Fotografowanie ludzi, w tym 
portret w plenerze. Fotografowanie scen aranżowanych z ludźmi. Fotografowanie w warunkach 
wewnętrznych. Zdjęcia pomieszczeń na zasadzie fotografii podróżniczej. Zasada kadrowania i pomijania. 
Ostrość, głębia, światło, kompozycja. 

68. Portfolio 

Portfolio komercyjne a portfolio artystyczne. Fotoksiążka DIY. Ciekawe portfolio - co się powinno w nim 
znaleźć? Wybór zdjęć do portfolia; orientacja, ułożenie, kolejność. Artist statement, bio, cv - informacje, 
które powinny się znaleźć w portfolio. Portfolio papierowe w postaci fotoksiżaki, fotozina, posterzina. 
Impozycja. Edycja zdjęć pod kątem publikacji w internecie i na papierze. Przygotowanie makiety do 
fotozina/posterzina. Przygotowanie makiety w programie indesign. Przygotowanie makiety w programie 
photoshop. Portfolio w pdf. Portfolio internetowe: issue, behance itp. Blogi, strony internetowe i portale 
społecznościowe; facebook, instagram jako portfolio. Kontakt ze zleceniodawcą/klientem/galerią. 

69. Fotografia artystyczna 

Próba zdefiniowania określenia „Fotografia artystyczna”. Gatunki fotografii, które są na pograniczu sztuki. 
Fotografia inscenizowana w XIX wieku. Pierwsze fotomontaże. Odejście fotografii od jej mimetycznej 
funkcji. Piktorializm - fotograf jako artysta. Fotograficzna awangarda w okresie międzywojennym. 
Surrealizm i konstruktywizm. Eksperymenty.  
Nowa rzeczowość w fotografii niemieckiej. Typologia jako strategia budowania serii  fotograficznych. 
Fotografia inscenizowana vs. fotografia „przypadkowa”. Sztuka apropriacji, zawłaszczenie, cytat, 
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powtórzenie. Plagiat a pastisz. Fotografia intymna. Fake it. Manipulacja w fotografii. Fotoobiekt. Fotografia 
konceptualna. Ikony fotografii. Miejsce fotografii w sztuce współczesnej. Fotografia mody jako sztuka. 

70. Fotografia kreacyjna 

Fotografia inscenizacyjna, portretowa, modowa, reklamowa jako przykłady kreacji w fotografii. Krytyka 
artystyczna. Wystawy fotograficzne jako różne formy ekspresji artystycznej. Budowanie serii 
fotograficznych, przygotowanie dłuższych wypowiedzi  artystycznych w oparciu o strategie narracji i 
typologii. 

71. Makrofotografia 

Praktyczne zapoznanie studentów z fotografowaniem w skali makro z uwzględnieniem specjalistycznego 
sprzętu. Akcesoria dodatkowe, takie jak statyw, filtry, soczewki, flesz i wiele innych. Warunki zastane 
przez fotografa (rodzaj oświetlenia, warunki pracy w terenie z uwzględnieniem przepisów prawa). 
Zwrócenie uwagi na jakość obrazu i praktyczne zastosowanie umiejętności manualnego ustawiania ostrości 
w makrofotografii. 

72. 
Prawda i fikcja w fotografii 
dziennikarskiej  
  

Wyznaczniki fotograficznych gatunków dziennikarskich i opanowanie przez słuchacza wiedzy na ich temat. 
Wyrobienie spostrzegawczości po to, aby nie aranżowali ujęć rzeczywistości. Umiejętność „chwytania” i 
utrwalania rzeczywistości w takich sytuacjach jak przebiegają naprawdę, a mogą budzić podejrzenia, że 
są wymyślone przez fotoreportera. 

73. Fotografia przyrodnicza i 
podróżnicza 

Fotografowanie w warunkach naturalnych. Fotografowanie krajowych ssaków kopytnych. Fotografowanie 
ptaków dziko żyjących. Fotografowanie krajowych ssaków drapieżnych i pozostałych ssaków. 
Fotografowanie płazów, gadów, bezkręgowców lądowych. Fotografowanie ryb i bezkręgowców wodnych. 
Fotografowanie fauny sawanny afrykańskiej. Fotografowanie podwodne. Fotografowanie grzybów i roślin. 
Fotografowanie mikroorganizmów. Fotografowanie w warunkach sztucznych. Akwaria i terraria. Ogrody 
zoologiczne, botaniczne, parki zwierząt, zwierzęta gospodarskie i udomowione. Zasady fotografowania w 
plenerze.  

74. Wprowadzenie do dziennikarstwa 
muzycznego 

Omówienie charakterystyki pracy dziennikarza muzycznego. Narzędzia pracy dziennikarza (praca 
redakcyjna i terenowa). Najważniejsze elementy muzycznej audycji radiowej. Podcast i audycje 
promowane za pośrednictwem internetu. Podstawy edycji i montażu 

75. Teoria muzyki z 
instrumentoznawstwem 

Znaczenie muzyki greckiej. Pitagoras. Platon. Boecjusz. Periodyzacja średniowiecza. Pieśń monodyczna. 
Trubadurzy. Carmina burana. Szkoła Notre Dame i organum. Ogólna charakterystyka muzyki w XV i XVI 
wieku. Pojęcie ‘renesans’. Ważniejsze ośrodki muzyczne w dobie renesansu. Twórczość Josquina des Prez 
i Jacoba Obrechta. Znaczenie wynalezienia druku dla dalszego rozwoju muzyki. Madrygał we Włoszech. 
Wybitni twórcy klasycznej polifonii wokalnej późnego renesansu: Palestrina i Lassus. Muzyka baroku. 
Ogólna charakterystyka. Główne formy i gatunki. Opera, oratorium, kantata, koncert solowy. Twórczość 
Antonia Vivaldiego, Jana Sebastiana Bacha i Georga Friedricha Handla. 

76. Podstawy pracy z mikrofonem 
Pojęcia z zakresu realizacji dźwięku i pracy ze sprzętem audio. Podstawowe techniki rejestracji sygnału. 
Problemy występujące podczas zapisu i emisji. Typy mikrofonów i ich budowa. Dynamika, sceny 
dźwiękowe. Techniki nagraniowe. Charakterystyki mikrofonowe. Problematyka fazy. Złącza i akcesoria. 

77. Rynek muzyczny w Polsce i na 
świecie 

Artysta – uwarunkowania funkcjonowania na rynku muzycznym (organizacja koncertów, negocjowanie 
umów, podpisywanie kontraktów – prawnik jako bezwzględny konsultant, rola menedżera, relacje z 
wytwórnią płytową. Formatowanie i formaty stacji radiowych ( projektowanie odbiorcy – muzyka i treści 
programowe). Dostosowanie ewentualnego kandydata do rynku muzycznego. Prowadzenie programu 
muzycznego – praca z mikrofonem, umiejętność wybrnięcia z błędów popełnianych podczas prowadzenia 
programu, praca z mikrofonem. 
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Kosztorys koncertu – działania menedżerskie. Zapowiadanie koncertu – stres, mowa ciała, prezencja, treść 
zapowiedzi. Rynek radiowy w Polsce – dostosowanie treści reklamowych do określonych formatów. 
Formatowanie muzyki w zależności do zakładanych celów stacji. 

78. Dziennikarstwo muzyczne w 
prasie 

Kultura. Media. Sfera Publiczna. Podstawy teoretyczne – koncepcja sfery publicznej, kultura medialna. 
Krótka historia dziennikarstwa muzycznego w prasie. Dziennikarstwo muzyczne w dobie rock’n’rolla. 
Rewolucja internetowa. Analiza współczesnych muzycznych magazynów muzycznych. Dziennikarze jako 
pomost między muzykami a publicznością. Dziennikarstwo informacyjne kontra “dziennikarski spektakl”. 

79. Montaż radiowy 

Podstawowe informacje o dźwięku. Sygnał, szum i zakłócenia. Akustyka reżyserki, odbicia, bass traps. 
Maskowanie i pochłanianie dźwięku. Poziom głośności dźwięku, decybele, RMS. Fitrowanie grzebieniowe, 
sprzężenia zwrotne. Pogłos, delay, harmonizer i inne efekty. Podstawy miksu, elementy masteringu. 
Automatyka stacji roboczej. Sygnał cyfrowy, korzyści i ograniczenia. Odsłuch referencyjny. 

80. Wywiad w dziennikarstwie 
muzycznym 

Rodzaje wywiadów w dziennikarstwie muzycznym. Konstrukcja wywiadu, techniki przeprowadzania 
wywiadu. Różne typy rozmówców. Przeprowadzanie wywiadu. Tabu w wywiadzie. Struktura wywiadu. Rola 
notatek w przeprowadzaniu wywiadu. Redagowanie wywiadu. Wywiad w pracy dziennikarza. Prawo i etyka 
w wywiadzie. Analiza wybranych wywiadów prasowych, radiowych i telewizyjnych. 

81. Dziennikarstwo muzyczne on-line 
Omówienie charakterystyki pracy dziennikarza muzycznego. Narzędzia pracy dziennikarza (praca 
redakcyjna i terenowa). Najważniejsze elementy muzycznej audycji radiowej. Podcast i audycje 
promowane za pośrednictwem internetu. Podstawy edycji i montażu. 

82. Muzyka w kulturze 

Muzyka – natura czy kultura? Muzyka jako dziedzina kultury. Muzykofilia O. Sacksa. Opowieść o muzyce i 
mózgu. Pieśniarz i jego opowieść. Pieśń, oralność i mnemotechnika w archaicznej Grecji. O istocie tańca i 
jego przejawach w kulturze. Muzyka australijskich Aborygenów a różne oblicza globalizacji.  Ostatni wiejscy 
muzykanci. Teoria społecznego znaczenia muzyki popularnej w ujęciu szkoły z Birmingham.  Muzyka, hipisi 
i kontrkultura. Po co nam rock?  Muzyka jako diagnoza kultury i forma oporu wobec niej. Disco polo jako 
kicz – zagadnienie klasowej stygmatyzacji jej słuchaczy. Zjawisko technomanii. Muzyka filmowa jako 
metakomentarz filmowy. 

83. Fonografia w Polsce i na świecie 

Historia i rozwój fonografii w oparciu o technologię zapisu dźwięku i rozwoju przemysłu muzycznego. 
Fonografia a rynek muzyczny - fonografia i jej miejsce w zawodzie dziennikarza muzycznego. Zależności 
pomiędzy rozwojem fonografii a rynkiem muzycznym i dziennikarstwem muzycznym. Wytwórnie płytowe 
(rodzaje, podział, specjalizacje, współpraca dziennikarza z wytwórniami płytowymi). Festiwale i konkursy 
muzyczne jako część rynku muzycznego. Nagrody przemysłu muzycznego i ich wpływ na rynek muzyczny. 
Agencje koncertowe (ich rola na rynku muzycznym).  

84. Dziennikarstwo muzyczne w 
radiu 

Struktura programów radiowych. Analiza poszczególnych elementów składających się na program radiowy. 
Najnowsze wyniki słuchalności – analiza popularności stacji. Informacja radiowa – ćwiczenia praktyczne. 
Dykcja – przykładowe ćwiczenia aparatu mowy. Modulowanie głosu, czyli jak brzmieć atrakcyjnie na 
antenie. Ludzie radia – najpopularniejsze głosy wybranych stacji. Występ przed publicznością – ćwiczenia 
na forum. Kolegium redakcyjne – próba odtworzenia codziennych spotkań w redakcji. Praca nad 
materiałem. 

85. Cyfrowy montaż dźwięku 

Praca z różnymi typami konsolet studyjnych – analogowych i cyfrowych, w studiu oraz na wyjeździe.  
Zasady projektowania i produkcji autorskiej audycji radiowej. Produkcja jingli i reklam radiowych. Praca z 
różnymi typami mikrofonów. Studio nagraniowe w przypadku nagłośnienia imprezy okolicznościowej. 
Dubbing oraz elementy aktorskiej pracy głosem. 
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86. Autorska audycja muzyczna 

Reportaż radiowy jako samodzielny gatunek dziennikarski (zależności z reportażem literackim oraz 
wynikające z tego konsekwencje). Odmiany i typy reportażu (podziały ze względu na miejsce i sposób 
publikowania oraz cechy strukturalne). Cechy gatunkowe reportażu radiowego. Elementy strukturalne 
reportażu radiowego (bohaterowie, przestrzeń, oznaczanie czasu, organizacja i kompozycja). Rola 
reportera (współuczestnik, świadek, obserwator, rekonstruktor, słuchacz, rozmówca). Zbieranie 
materiałów (dokumentacja i wywiad). Radiowe środki wyrazu. 

87. Elementy produkcji 
fonograficznej 

Podstawy pracy w studiu nagraniowym. Wpływ proporcji miksu na energię w utworze. Automatyka stacji 
roboczej – niewidzialny zawór bezpieczeństwa. Profesjonalna sesja nagraniowa – indywidualizm, czy 
„setka”? Wybór najlepszych partii, powtórki a jakość miksu. Nowoczesne narzędzia cyfrowe – doskonałość 
za cenę naturalności? Technika sceny, urządzenia służące nagłaśnianiu imprez masowych. 

88. Muzyka w Internecie 

Cyberkultura – nowe środowisko muzyki. Elektroniczny paradygmat kultury i nowa funkcjonalność mediów 
internetowych jako alternatywnej wymiany informacji. Internet a popkultura. Muzyka w polu 
interaktywnym. Internetowa publicystyka muzyczna. Muzyka w serwisach społecznościowych (You Tube, 
Facebook, Instagram, Twitter). Dramaturgia i modele narracyjne form cyklicznych w InternecieL blog, 
vlog, kreatywny fanpage, kanał tematyczny. Internetowe strategie promocji muzyki. Interaktywne 
narzędzia marketingowe. Dokumentacja muzyczna w internecie. 

89. PR i promocja w muzyce 

Rynek muzyczny w Polsce i na świecie. Specyfika promocji muzyki. Podział rynku muzycznego. Specyfika 
dzisiejszych mediów. PR i promocja w muzyce. Rynek Muzyczny. PR i promocja. Narzędzia. Struktura 
działań. Techniki. Sponsoring projektów muzycznych. Tworzenie oferty dla sponsora. Promocja artystów 
muzycznych. Elementy managementu gwiazd. Jak przygotować konferencję prasową z artystą? Promocja 
płyt muzycznych. Piractwo a sprzedaż płyt. PR i promocja eventów muzycznych. Media relations i patronaty 
medialne. Tworzenie oferty patronackiej dla mediów. Promocja w erze Internetu, czyli jak się 
wypromować. Social media – siła oddolnych społeczności. Afery PR-owe muzyków. Komunikacja 
kryzysowa. Etyka w PR muzycznym.  

90. Dziennikarstwo muzyczne w TV 

Specyfika dziennikarstwa muzycznego. Dziennikarstwo a krytyka muzyczna. Etyka dziennikarza 
muzycznego. Wyzwania i problemy dziennikarstwa muzycznego w telewizji. Ekipa. Temat dla 
telewizyjnego dziennikarza muzycznego: wybór, cel, ujęcie, pytania proble-mowe i szczegółowe. 
Przygotowanie dokumentacji i eksplikacji. Surówka muzyczna. Przygotowanie do montażu. Opisy 
nośników. Konstruowanie scena-riusza. Tłumaczenia setek obcojęzycznych. Setki, wywiady, rozmowy, 
recenzje, stand-up, autorski komentarz i tekst. Gatunki i formy telewizyjnego dziennikarstwa muzycznego. 
Specyfika, cechy, rodzaje, problematyka dotycząca zjawisk muzycznych. 

91. Język wypowiedzi dziennikarskiej 

Język w mediach, media w języku – wprowadzenie do zagadnień językowych w mediach, język 
podstawowych gatunków dziennikarskich. Definicja kultury języka, normy językowej, błędów językowych 
i estetyki słowa. Analiza języka radia – ćwiczenia praktyczne. Poprawność składniowa (związek zgody, 
rządu, skróty, wyrazy funkcyjne, budowa zdania złożonego). Analiza języka telewizji – ćwiczenia 
praktyczne. Poprawność leksykalna – zapożyczenia. 
E-język – jako źródło nowych tendencji językowych. Ćwiczenia warsztatowe. Poprawność leksykalno-
stylistyczna – szablon językowy, wyrazy modne, neosemantyzmy i internacjonalizmy. Język obrazu – typy 
wizualizacji. Poprawność ortograficzna i interpunkcyjna. Dyktando. Dyskurs medialny i system 
aksjologiczno-normatywny języka mediów. Manipulacja, perswazja, propaganda. 

92. Lektorat prasy polskiej Analiza wybranych tygodników opinii obecnych na polskim rynku prasowym.  Ocena prasy politycznej 
obecnej na krajowym rynku prasowym. Prasa religijna i jej charakter. Zjawisko tabloidyzacji polskich 
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tytułów prasowych. Prasa tożsamościowa jako element rynku prasowego. Prasa środowiskowa i jej 
społeczna funkcja integracyjna. Upolitycznienie prasy lokalnej i regionalnej w Polsce. Analiza agenda 
setting i jej zastosowanie w interpretacji polskiej prasy. Analiza okładek tygodników opinii. Wybrane 
gatunki prasowe w codziennej prasie krajowej 

93. Podstawy dziennikarstwa 
internetowego 

Internet a inne media. Komunikacja elektroniczna. Wpływ rewolucji technicznej na komunikację 
międzyludzką. Właściwości komunikacji internetowej (komunikowanie bezpośrednie i pośrednie, ustne i  
pisane). Typy nadawców i odbiorców internetowych. Typy sytuacji komunikacyjnej w internecie. Tekst w 
internecie. Rola internetu w komunikacji społecznej. Wpływ komunikacji internetowej na język ogólny. 
Komunikatory, twitter i portale społecznościowe. Edukacja, wymiana plików i inne praktyczne 
zastosowania internetu. Wielokulturowość i globalizacja w internecie. Modele procesu komunikacji w 
internecie. 

94. Edycja dokumentów i  obrazów 

Podstawowe pojęcia związane z obrazem cyfrowym. Edycja dokumentów tekstów. Programy i funkcje 
służące obróbce tekstowych materiałów.  Przygotowanie prezentacji tekstowo-graficznej obrazującej 
wystąpienie publiczne. Warstwy, maski, inteligentne filtry i obiekty. Selekcje, zaznaczanie i wycinanie 
obiektów. Tekst w obrazie cyfrowym. Łączenie elementów różnych obrazów. Poprawa jasności i kolorystyki 
zdjęcia, redukcja cieni i przebarwień. 

95. Tworzenie i publikowanie stron 
internetowych 

Internet jako źródło informacji i usług informacyjnych. Zalety i wady różnych technologii internetowych. 
Technologie tworzenia serwisów WWW firmy Microsoft. Otwarte technologie tworzenia serwisów WWW. 
Przetwarzanie w chmurze (cloud computing). Etapy budowy serwisów WWW. Podstawy HTML. Edytory 
HTML. Projekt oraz implementacja prostej witryny internetowej. 

96. Dziennikarstwo sportowe 

Charakterystyka dziennikarstwa sportowego, specyfika specjalizacji, różnica w sposobie przygotowania 
konkretnych form w porównaniu do tekstów z innych dziedzin. Depesza, notka, informacja, relacja - 
podstawowe formy w dziennikarskie sportowym, specyfika przygotowania.  
Świat porównań i neologizmów - analiza języka dziennikarzy sportowych. Sposób przygotowania relacji z 
wydarzenia sportowego, niezbędny warsztat, przygotowanie relacji w możliwie jak najszybszym czasie. 
Sportowe wydarzenia, specyfika poszczególnych dyscyplin, sposoby przygotowania, bogactwo kulturowych 
kontekstów. 

97. Społeczne  funkcje 
dziennikarstwa 

Dziennikarstwo jako sztuka nie tylko sprawnego budowania interesujących tekstów, ale jako umiejętność 
pogłębionego widzenia świata i spraw człowieka. Informacja jako towar. Człowiek i jego sprawy. Czytelnik 
jako adresat publikacji. Złożoność sytuacji wpływających na różne aspekty prawdy.  Czytelnik jako 
podstawowy element pracy dziennikarza. Badanie wiarygodności czytelnika poprzez analizę listów do 
redakcji z prośbą o pomoc. Podstawowa zasada warsztatowa – wysłuchaj obu stron sporu. Obywatel a 
rzecznik prasowy instytucji.  Dokument jako ważny element dziennikarskiego zawodu. Oddzielenie 
informacji od emocji. Powszechny błąd dziennikarski – wyciąganie daleko idących wniosków z 
powierzchownych informacji. Tekst interwencyjny w formie reportażowej. 

98. Techniki prowadzenia wywiadu 

Lektura i analiza dwóch tekstów teoretycznych na temat sztuki przeprowadzania wywiadów (np. L. Grobel, 
Ch. Silvester). Lektura i dyskusja na temat technik wywiadowczych zastosowanych przez dziennikarza w 
wywiadzie ze znanym pisarzem. Prezentacja i omówienie dwóch wywiadów z dziennikarzami radiowymi i 
analiza. Prezentacja i analiza dwóch wywiadów: z dziennikarzem prasowym i telewizyjnym. 
Przeprowadzenie przez wylosowanych studentów dwóch wywiadów z zaproszonym na zajęcia 
dziennikarzem Polskiego Radia Wrocław, Rafałem Motriukiem na temat: („Jak dotrzeć do prawdy. Moje 
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chwyty i sposoby”?. Omówienie obu wywiadów, wskazanie stosowanych przez studentów technik i ocena 
ich skuteczności. 

99. Dziennikarstwo ekonomiczne 

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz zjawiskami zachodzącymi w 
gospodarce. Wyjaśnienie, jaką rolę pełnią najważniejsze instytucje w Polsce związane z finansami, 
gospodarką, rynkiem. Skąd czerpać wiarygodne informacje na tematy związane z ekonomią i gospodarką. 
Jak przystępnie pisać artykuły na tematy związane z ekonomią. Uświadomienie związków między sytuacją 
na międzynarodowych rynkach a życiem każdego Polaka (np. rynek Forex a sytuacja rodzin zadłużonych 
we frankach szwajcarskich, spadek PKB w Niemczech i wzrost bezrobocia w Polsce). 

100. Reklama w prasie 

Wstęp do wiedzy o reklamie – podstawowe definicje i funkcje. Elementy reklamy a typy reklamy. Język 
reklamy. Obszary zastosowania psychologii w reklamie. Nie tylko komercyjne, czyli reklamy społeczne i 
polityczne. Reklama w praktyce. Agencje reklamowe i domy mediowe. Strategia reklamowa. Zasady 
tworzenia reklam prasowych. Superslogany. Planowanie mediów i badania prasowe. Badanie skuteczności 
reklamy. Prezentacje projektów multimedialnych. 

101. Warsztat komentatora 
prasowego 

Polemika prasowa, obiektywizm dziennikarski, zasada wysłuchania drugiej strony, bezstronność, 
oddzielenie informacji od komentarza. Tytułowanie tekstów, zasady, praktyka dziennikarska, ocena 
kulturalnojęzykowa. Komentarz prasowy, struktura, cechy genologiczne, zasady przygotowania. Recenzja 
w prasie, gatunki oceniające, dziennikarstwo specjalistyczne. Wywiad prasowy, dziennikarz jako pytający, 
przygotowanie do przeprowadzenia wywiadu. Zasady redagowania, autoryzacji i publikacji wywiadu 
prasowego, praca z tekstem. Relacje dziennikarz – redaktor – wydawca oraz rzecznik prasowy – 
dziennikarz, służby prasowe – dziennikarz. 

102. Tworzenie i moderowanie 
internetowego portalu gazety 

Media w Internecie: internetowe wydania tradycyjnych mediów, specyfika portali internetowych, serwisy 
tematyczne, weblogi. Zasady redagowania artykułów internetowych: cechy charakterystyczne 
internetowych przekazów, odbiór tekstu internetowego przez czytelnika. Gatunki dziennikarstwa 
internetowego: news gorący, news agencyjny, news prasowy, raport „big picture”, relacja na żywo, 
newsletter. Podobieństwa i różnice pomiędzy artykułami drukowanymi a artykułami internetowymi: 
specyfikacja tytułów, optymalna objętość tekstu, odniesienia czasowe. Język i kompozycja materiałów 
dziennikarskich w Internecie: styl depeszowy, styl prasowy, styl blogowy, hipertekst. Multimedialne 
sposoby wzbogacania publikacji: fotografie i galerie zdjęć, informacje dźwiękowe, pliki filmowe. 

103. Publicystyka – warsztat 

Esej i felieton jako dziennikarski gatunek publicystyczny. Definicje, historia, podziały, typologia eseju i 
felietonu. Specyfika tradycji polskiego eseju – od gawędy szlacheckiej do diariusza. Analiza wybranych 
esejów oraz felietonów polskich i zagranicznych. Najwybitniejsi eseiści i felietoniści – podpatrywanie 
mistrzów. Warsztat pisania eseju i felietonu na dowolny bądź wskazany temat. Tworzenie własnego eseju 
bądź felietonu – na zaliczenie 

104. Warsztat reportera 

Rozróżnianie gatunków prasowych. Praca terenowa w praktyce. Spisywanie tekstu wraz z obróbką 
stylistyczną. Segregacja materiału terenowego. Konstruowanie tekstu zgodnie z wytycznymi 
gatunkowymi. Pisanie tekstu wydarzeniowego. Wywiad + autoryzacja. Komentarz, polemika. 
Relacjonowanie wydarzenia online. Praca na dużym surowcu czyli o przygotowaniu raportów i reportaży. 

105. Social media 

Definiowanie mediów społecznościowych. Przemiany dziennikarstwa w kontekście rozwoju mediów 
społecznościowych. Zmiany w warsztacie dziennikarskim. Algorytmizacja, social media i dziennikarstwo. 
Fake news. Dziennikarze w mediach społecznościowych. Social media w pracy dziennikarza. Ujęcie 
etyczne. Dziennikarstwo obywatelskie. Dziennikarstwo prasowe w kontekście nowych mediów. Mobilność 
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komunikowania w mediach społecznościowych a dziennikarstwo. Dziennikarstwo a memetyzacja. 
Projektowanie innowacji medialnej w środowisku społecznościowym. 

106. Warsztat korespondenta 
zagranicznego 

Specyfika zawodu korespondenta zagranicznego – wprowadzenie. Kim jest korespondent zagraniczny? 
Przygotowanie do pracy w charakterze korespondenta zagranicznego – wiedza z zakresu stosunków 
międzynarodowych i komunikacji międzykulturowej, znajomość języków obcych, doświadczenie w 
zawodzie dziennikarza. Jakie cechy osobowości powinien mieć korespondent zagraniczny. Warsztat 
korespondenta zagranicznego. Etyka w zawodzie korespondenta zagranicznego. Sporządzanie relacji na 
temat sytuacji wewnętrznej i polityki zagranicznej państw – analiza tekstów. Korespondent zagraniczny a 
korespondent wojenny. 

107. Czasopisma lifestylowe 

Charakterystyka dziennikarstwa lifestylowego. Czasopisma life stylowe w Polsce i na świecie.  
Podział na czasopisma dla Pań i Panów. Najważniejsze działy w czasopiśmie life stylowym.  Zbieranie 
informacji przez dziennikarza. Adaptowanie artykułów zagranicznych na rynek Polski. Historia 
dziennikarstwa lifestylowego. Inne formy przekazu life stylowego w mediach. Portale oraz blogi/vlogi. 
Analiza wybranych materiałów. Rola poradników w kształtowaniu dziennikarstwa life stylowego. Telewizja 
"śniadaniowa" w telewizji publicznej i komercyjnej. Porównanie. Najważniejsze okładki czasopism 
lifestylowych. Vogue jako najważniejsze pismo life stylowe i postać Anny Wintour. Czasopisma lifestylowe 
a prasa publicystyczna – różnice. Popularyzacja nauki w mediach lifestylowych. Przyszłość mediów 
lifestylowych. 

108. Dyskurs prasowy w Polsce i na 
świecie  

Pojęcie dyskursu. Język, mówienie, tekst, dyskurs.  Dyferencjacja dyskursu ze względu na referencję. 
Mediatyzacja. Relacja: media a polityka. Absorbcja i konwergencja dyskursu medialnego. Internet a 
dyskurs medialny. Nowe media a stare media. Wyznaczniki strukturalne, stylistyczne, językowe, 
stylistyczne dyskursu medialnego. Mediatyzacja dyskursu publicznego.  Tabloidyzacja dyskursu 
publicznego. Media w kulturze XXI wieku.  Relacja: media a inne systemy komunikacyjne (np. polityka, 
religia, nauka). 

109. Warsztat operatora – podstawy 

Zapoznanie się z dostępnymi kamerami wideo, oraz ze sprzętem  pomocniczym. Zapoznanie się z zasadami 
bezpiecznego posługiwania się sprzętem. Wyłączenie automatyki filmowania. 
Ćwiczenia z obsługi kamery wideo. Poznanie podstawowych parametrów obrazu jak kontrast, jasność, 
format obrazu, jakość zapisu wideo. Nauka prawidłowego kadrowania, użycia transfokacji. Wykonywanie 
ustabilizowanych zdjęć. Wykorzystanie statywu oraz podpór. Ręczne ustawianie ostrości. Ruchy kamerą, 
prawidłowe panoramowanie, oraz inne jazdy. Wyznaczanie osi akcji filmowanej sceny. Ćwiczenia z akcją 
niekontrolowaną. Dbanie o wykonywanie zdjęć przydatnych do montażu. Nauka prawidłowego używania 
mikrofonu. Mikrofon wbudowany w kamerę, oraz podłączany. Prawidłowe wysterowanie dźwięku.  Światło 
naturalne, wykorzystanie blendy oraz innych elementów odbijających światło. Wykorzystanie światła 
sztucznego. Zastosowanie filtrów, rozpraszanie światła, światło kierunkowe, twarde. Praca kamery przy 
wolnej oraz szybkiej migawce. Zdjęcia wykorzystywane do zwolnień oraz przyspieszeń obrazu. . Ćwiczenia 
ze światłem odbitym. Zdjęcia rozostrzone, celowo rozmyte. Zdjęcia ukrytą kamerą oraz filmowanie „mikro” 
sprzętem. 

110. Montaż – podstawy 

Ogólne zagadnienia związane z funkcjonowaniem stacji radiowych. Cechy rynku radiowego polskiego i 
zagranicznego. Omówienie zjawiska i zasad formatowania radia. Typy i zastosowanie poszczególnych 
formatów, związane z nimi grupy docelowe, wiekowe i społeczne. Analiza zawartości muzycznej, słownej 
i reklamowej bloków radiowych w poszczególnych formatach. Tworzenie własnych bloków w oparciu o 
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przeanalizowane treści, literaturę fachową oraz wskazówki prowadzącego. Ćwiczenia z zakresu 
rozpoznawania cech formatów na przykładach oraz dopasowywania stylu ramówki do danego formatu.  

111. Teoria i historia kina i TV 

Początki kina. Socjologiczne, techniczne i naukowe podstawy wynalezienia i funkcjonowania 
kinematografu. Początki kina w Europie. Kino popularne i awangarda (francuska). Nieme kino rosyjskie i 
niemieckie. Nieme kino – USA. Amerykańskie kino klasyczne. Film noir. Włoski neorealizm. Filmowe „Nowe 
Fale” lat sześćdziesiątych. Przedwojenne kino polskie. Polskie kino lat 40-70. Polskie kino współczesne. 
Kino amerykańskie – 1968-1990. Kino najnowsze. Twórcy. USA. Najnowsze kino europejskie. Twórcy. 
Historia telewizji. Telewizyjna genealogia. Serial telewizyjny jako gatunek. 

112. Realizacja dźwięku 

Podstawowe informacje o dźwięku. Fizyczna natura dźwięku. Użycie mikrofonu w pracy z dźwiękiem – 
typy, charakterystyki foniczne, zastosowanie na planie filmowym. Podstawy pracy z mikserem, sygnał 
symetryczny. Zajęcia praktyczne, ćwiczenia z mikrofonem (wystąpienia studentów). Analiza i omówienie 
nagrań z poprzednich zajęć. Pojęcia absorpcji, dyfuzji, odbicia, decybela. Podstawy akustyki pomieszczeń. 
Dźwięk cyfrowy, formaty plików w domenie cyfrowej audio. Zajęcia praktyczne, praca w grupach 
(ćwiczenia z pracy reporterskiej). Analiza i omówienie nagrań z poprzednich zajęć. Podstawowe narzędzia 
do obróbki dźwięku (kompresor, korektor, efekty). Urządzenia techniki scenicznej, specyfika realizacji 
dźwięku koncertowego. Formy preprodukowane, audiobooki, słuchowiska, podcasty. Specyfika produkcji, 
wyzwania, techniki. 

113. Radio jako medium 

Magia radia. Radio a inne media. Historia radiofonii na świecie i w Polsce. Podziały w radiofonii. Główne 
polskie i zagraniczne rozgłośnie. Profil dziennikarza radiowego. Praca w redakcji radiowej. Praca z 
dźwiękiem. Przekaz radiowy. Informacja radiowa (zbieranie, redagowanie i prezentowanie informacji). 
Gatunki radiowe. Działalność agencji radiowych. Miejsce radia w nowym ekosystemie medialnym. Zjawisko 
konwergencji. Narracje transmedialne. Radio w internecie. Reklama w radiu. Etyka w radiu.  

114. Projektowanie  stron www 

Internet jako źródło informacji i usług informacyjnych. Zalety i wady różnych technologii internetowych. 
Technologie tworzenia serwisów WWW firmy Microsoft. Otwarte technologie tworzenia serwisów WWW. 
Przetwarzanie w chmurze (cloud computing). Etapy budowy serwisów WWW. Podstawy HTML. Edytory 
HTML. Projekt oraz implementacja prostej witryny internetowej. 

115. Praca z kamerą 

Podstawy optyki, zasady działania kamery. Kompozycja, kadrowanie i plany filmowe. Ćwiczenie praktyczne 
w studio (obsługa kamery). Praca ze światłem naturalnym i sztucznym. Ćwiczenie praktyczne (plener). 
Analiza zarejestrowanego materiału. Elementy poetyki obrazu, cz. 1. Elementy poetyki obrazu, cz. 2. 
Analiza materiałów video (język filmowy krótkiego metrażu). Ćwiczenie praktyczne (narracyjne). 

116. Prezenter radiowy 

Praca prezentera radiowego. Zachowanie na antenie, przygotowanie. Demonstracje na wybranych 
przykładach audycji radiowych wraz z analizą i komentarzem. Nagrywanie wejść antenowych. Interakcja 
ze słuchaczem, ćwiczenia i porady. Dykcja (ćwiczenia). Prezenter w newsroomie - serwis informacyjny. 
Prezenterskie elementy audycji. Zaplanowanie formatu audycji.  

117. Radio on-line 

Praca z dyktafonem/minidiskiem. Praca z mikrofonem w terenie. Przestrzeń do rozmowy w terenie. Praca 
z rozmówcą w terenie. Wykorzystywanie jednego wydarzenie do kilku produktów (tekst do serwisu, 
czytana korespondencja, dźwięk do serwisu, felieton radiowy, wstawka, monolog, audycja). Czytanie w 
radiu – dykcja, intonacja, komentarz. Praca w studiu. Rola wydawcy. Relacjonowanie wydarzenia online. 

118. Telewizja on-line 

Telewizja a media tradycyjne. Konstrukcja informacyjnych form telewizyjnych. Publicystyczne formy 
telewizyjne. Rola materiałów wideo w internecie. Technologia realizacji telewizyjnych form internetowych. 
Przyszłość MoJo - Mobile journalism. Informacyjne formy dziennikarstwa TV on-line. Publicystyczne formy 
dziennikarstwa TV on-line. Wykorzystanie telewizyjnych form w internetowych mediach lokalnych i 



21 
 

środowiskowych. Dziennikarstwo obywatelskie on-line. Rozrywkowe formy telewizyjne w internecie. 
Telewizyjne formy dziennikarstwa sportowego w internecie. Videoblogi jako część mediów internetowych. 
Internetowe stacje telewizyjne w Polsce i na świecie. 

119. Podstawy grafiki 3D 

Interfejs i funkcjonalność programu „Blender 3D”. Praca z bryłami podstawowymi (prymitywami). 
Podstawy modelowania 3D. Umiejętność modyfikowania obiektów podstawowych i uzyskiwania 
pożądanego kształtu korzystając z podstawowych narzędzi (Extrude, Insert Edge Loop, Subdivide). 
Tworzenie podstawowych materiałów symulujących rzeczywiste powierzchnie tj. papier, drewno, szkło, 
plastik itd. Źródła światła i oświetlenie. Ustawienia renderingu pod względem jakości oraz rozdzielczości 
obrazu. 

120. Publicystyka TV 

Charakterystyka rynku telewizyjnego w Polsce, ważniejsze fakty z historii współczesnej mediów 
elektronicznych. Ważniejsze akty prawne, regulujące rynek telewizyjny. Główne programy publicystyczne 
kanałów ogólnokrajowych i lokalnych – opis, charakterystyka i specyfika. Miejsce programów 
komentatorskich w ramówce wybranych kanałów TV. Elementy składowe programu o charakterze 
publicystycznym. Znaczenie osobowości medialnych w tworzeniu widowiska telewizyjnego w powiązaniu z 
wiarygodnością przekazu. Etyka w publicystyce. Tabloidyzacja publicystyki telewizyjnej. Analiza 
wybranych programów publicystycznych we fragmentach. 

121. Autorski program radiowy 

Autorski program radiowy i autorskie pasmo. Analiza ramówek stacji radiowych pod kątem audycji 
autorskich. Przykłady. Co powinien, czego nie powinien robić prezenter radiowy na antenie (poradnik na 
przykładach). Kolegium programowe. Przygotowanie planu audycji na żywo. Sprawa plagiatów. 
Prezentacja 15-minutowych audycji live w studiu radiowym. Podsumowanie pierwszych audycji, wymiana 
doświadczeń. Warsztat montażu dźwięku. Przykłady audycji realizowanych off line i ich specyfika. Życie 
audycji w Internecie (blog, strona, FB, zapowiedź, playlista, linki). 

122. Multimedia storytelling 

Historia i jej bohater. Analiza przykładowych historii opowiedzianych za pośrednictwem wielu form 
przekazu. Badanie publikacji w aspekcie kształtowania poglądów i postaw odbiorców.  Emocje jako sposób 
budowania narracji opowieści. Komplementarność opowieści dzięki wykorzystaniu wielu form przekazu. 
Dowolność twórcza przy poruszaniu się po poszczególnych elementach opowieści. Umieszczenie historii i 
bohatera w kontekście innych wydarzeń i faktów. Integralność poszczególnych form przekazu dla 
utrzymania spójności opowieści. Realizacji multimedialnych opowieści w grupach lub w formie 
jednoosobowej. Research jako podstawowe pojęcie dziennikarskie. Wybór form obrazowania historii. 
Sposób realizacji tekstów, zdjęć, materiałów dźwiękowych i filmowych. Analiza zebranych materiałów i 
wybór treści do publikacji. Tworzenie spójnej opowieści na podstawie zebranych danych i materiałów 

123. Laboratorium reportażu 
telewizyjnego 

Omawianie propozycji autorów projektów, ustalenie podziału ról, opracowanie harmonogramu zajęć. 
Pierwsze kolegium redakcyjne. Nagranie programu Drugie kolegium redakcyjne. Recenzowanie projektów, 
omawianie fragmentów programów (krytyka i obrona). Omówienie wyników badań recepcji odbioru 
programów. Omawianie strategii promocyjnej oraz prezentacja materiałów promocyjnych. 

124. Laboratorium reportażu 
radiowego 

Reportaż radiowy jako samodzielny gatunek dziennikarski (zależności z reportażem literackim oraz 
wynikające z tego konsekwencje). Odmiany i typy reportażu (podziały ze względu na miejsce i sposób 
publikowania oraz cechy strukturalne). Cechy gatunkowe reportażu radiowego. Elementy strukturalne 
reportażu radiowego (bohaterowie, przestrzeń, oznaczanie czasu, organizacja i kompozycja). Rola 
reportera (współuczestnik, świadek, obserwator, rekonstruktor, słuchacz, rozmówca). Zbieranie 
materiałów (dokumentacja i wywiad). Radiowe środki wyrazu w reportażu. 
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125. Animacja 

Istota grafiki i animacji 3D. Podstawy obsługi programu Blender. Zapoznanie z technikami modelowania. 
Modelowanie prostych brył obrotowych w oparciu o krzywe. Modelowanie na bazie prymitywów 
poligonalnych. Tworzenie materiałów i tekstur.  Oświetlenie i rendering. Podstawy animacji 3D. 
Zaawansowane techniki tworzenia scen 3D. 

126. Webdocs    

Umiejętność odnajdywania projektów webdoc. Krytyczna nawigacja w ramach webdoc. Recenzowanie 
webdoc. Koncentracja na własnym przypadku – wyszukiwanie tematów odpowiednich dla webdoc. Praca 
terenowa w praktyce. Spisywanie tekstu wraz z obróbką stylistyczną. Segregacja materiału terenowego. 
Nagrywanie i montaż. Poszukiwanie form eksperymentalnych. Dobieranie materiałów dodatkowych 
(dokumenty, wspomnienia, archiwa, mapy, przekierowania). Opracowanie schematu nawigacyjnego – 
mapa webdoc 

127. Historia sportu i olimpizmu 

Powstanie i rozwój idei olimpijskiej w Świecie i w Polsce. Podstawowe pojęcia: olimpiada, igrzyska 
olimpijska, olimpijczyk. Ruch Olimpijski przed I Wojną Światową, udział polskich sportowców w innych 
reprezentacjach. Ciągłość idei olimpijskiej, odrodzenie Igrzysk po I Wojnie Światowej. Tworzenie polskich 
organizacji sportowych po odzyskaniu niepodległości, powstanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jego 
władze i działalność. Igrzyska Olimpijskie w Antwerpii (1920), a wojna Polski z Rosją Radziecką. Debiut 
polskich olimpijczyków w czasie IO w Paryżu (1924) Ruch Olimpijski przed II Wojną Światową. Osiągnięcia 
polskich olimpijczyków przed II Wojną Światową. Idea Olimpijska w trakcie II Wojny Światowej – Igrzyska 
Olimpijskie w obozach hitlerowskich. Ruch Olimpijski po II Wojnie Światowej. Olimpizm, a polityka w XX 
wieku (problemy globalizacji, terroryzmu itp.). Wybitni polscy Olimpijczycy. Kobiety, a Ruch Olimpijski – 
udział polskich kobiet w Igrzyskach Olimpijskich. Zimowe Igrzyska Olimpijskie - sukcesy polskich 
sportowców. Igrzyska Olimpijskie w polskiej literaturze pięknej i w filmie. Olimpijskie konkursy sztuki – 
udział polskich artystów w Igrzyskach Olimpijskich. 

128. Językowy obraz sportu 

Zapoznanie z historią dziennikarstwa sportowego i jego statusem w obszarze dziennikarstwa, a także 
poszczególnych systemów medialnych. Ćwiczenie form wypowiedzi, które są adresowane do 
dziennikarstwa sportowego; nabywanie umiejętności sprawnego komunikowania w obrębie tematyki 
sportowej ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy/dystansu dziennikarskiego (odmiennego od 
relacji dyscyplina sportowa – kibic). 

129. Dziennikarstwo sportowe on-line 

Historia dziennikarstwa sportowego; relacje między sportem a mediami; sport jako element gry medialnej, 
politycznej, społecznej i biznesowej. Praktyka tekstu dziennikarskiego o charakterze sportowym: 
komentarz i felieton na temat wydarzenia i/lub zjawisk w świecie sportu (na materiale napisanych przed 
zajęciami tekstów). Relacja meczowa: relacja wstępna, przedmeczowa, śródmeczowa, pomeczowa, 
pomeczowa poszerzona, analiza pomeczowa zbiorcza, relacja minutowa (jako zadanie pisemne). 
Omówienie przygotowanych relacji minutowych ze spotkań piłkarskich, techniki pracy z kontrolą czasu. 
Techniki i strategie prezentacji przepisów sportowych, zasad gry oraz komponentu lifestylowego na 
przykładzie niszowych dyscyplin sportowych (analiza przygotowanych tekstów). 

130. Turystyka i rekreacja 

Rozróżnianie głównych pojęć stosowanych w turystyce i rekreacji. Charakterystyka różnych form turystyki. 
Turystyka, rekreacja i sport- powiązania i zależności. Hotelarstwo- podział obiektów noclegowych. 
Gastronomia- podział placówek gastronomicznych. Transport- rodzaje transportu wykorzystywane w 
turystyce. Regiony turystyczne świata. 

131. Dziennikarstwo telewizyjne 
Podstawowe zasady wystąpień publicznych. Specyfika pracy przed kamerą, na scenie i w każdej sytuacji 
komunikacyjnej. Komunikacja werbalna i pozawerbalna, jej znaczenie w komunikacji. Synteza wypowiedzi, 
sztuka oratorska i „storytelling”. Wypowiedź medialna i umiejętność istnienia w przestrzeni publicznej na 
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podstawie wybranych wystąpień. Znaczenie głosu w wystąpieniach publicznych. Kultura słowa i 
świadomość językowa. Ćwiczenia wypowiedzi przed kamerą (analiza i ocena wystąpień). Trening dykcji i 
artykulacji. 

132. Warsztat dziennikarza 
sportowego 

Sport w poszczególnych rodzajach mediów w Polsce. Prezentacja podstawowych form sportowych w radiu. 
Prezentacja podstawowych form sportowych w telewizji. Prezentacja podstawowych form sportowych na 
portalach internetowych. Prezentacja podstawowych form sportowych w prasie. Warsztat komentatora 
radiowego i telewizyjnego. Warsztat pracy reportera prasowego i internetowego. Omawianie „wpadek” 
komentatorskich i lapsusów języków w mediach pisanych. Dyskusja o bieżących i historycznych 
wydarzeniach sportowych.  Podstawowa wiedza o sporcie światowym, krajowym i w regionie dolnośląskim. 

133. Warsztat fotoreportera 
sportowego 

Specyfika fotografowania różnych dyscyplin sportowych. Kluczowe momenty gry. Organizacja pracy 
fotoreportera. Proces akredytacji. Kompletowanie zestawu sprzętowego fotoreportera. Dobór 
odpowiedniego sprzętu do określonych zadań. Współpraca fotoreportera z agencjami fotograficznymi oraz 
redakcjami. Zasady udostępniania zdjęć do publikacji. Opisywanie zdjęć . IPTC. Ochrona praw autorskich 
i majątkowych. Wybór oraz edycja zdjęć. Histogram. Zasady kompozycji. Kadrowanie. Dobór zdjęć do 
prezentacji. Rola fotografii sportowej w mediach. 

134. Sport niepełnosprawnych 

Wizerunek sportowca z niepełnosprawnością – wizerunek osób z niepełnosprawnościami. Savoir-vivre 
wobec osób z różnymi dysfunkcjami. Promocja sportu osób z niepełnosprawnością i udziału w 
wydarzeniach sportowych osób z niepełnosprawnościami z perspektywy środków masowego przekazu – 
tradycyjne środki przekazu. Promocja sportu osób z niepełnosprawnością i udziału w wydarzeniach 
sportowych osób z niepełnosprawnościami z perspektywy środków masowego przekazu – reklama i social 
media. Organizacja wyjść na wydarzenia sportowe – bariery i możliwości. Spotkanie z prezesem Klubu 
Kibiców Niepełnosprawnych. Wyjście na wydarzenie sportowe z udziałem osób z niepełnosprawnościami. 
Budowanie skutecznego przekazu, planowanie mediów. Kampanie społeczne, marketing społeczny, 
reklama społeczna i ambient media – próba systematyzacji pojęć. 

135. Rynek mediów sportowych 
w Polsce i na świecie 

Miejsce i rola dziennikarstwa sportowego w poszczególnych systemach medialnych: polskim i wybranych 
światowych. Polskie media sportowe – historia i teraźniejszość. Prasa sportowa w Polsce oraz media 
sportowe on-line; kanały tematyczne w telewizjach poświęcone sportowi – przypadek Polski; miejsce 
sportu w radiu w Polsce i na świecie. Media sportowe w krajach śródziemnomorski – fenomen popularności; 
media sportowe w krajach systemu liberalnego. Media sportowe a media środowiskowe i niszowe 
poświęcone tematyce sportowej; media społecznościowe i ich rola w propagowaniu tematyki sportowej. 

136. Organizacja sportu 

Tworzenie i organizacja struktury sportu w Polsce w tym związków sportowych. Finansowanie sportu 
profesjonalnego i masowego. Ustawa o sporcie – nowoczesne rozwiązanie legislacyjne. Zasady 
finansowania sportu w Polsce. Sport dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie sportu zawodowego/kluby 
sportowe. Kształtowanie wartości hedonistycznych i prozdrowotnych w społeczeństwie poprzez sport. 

137. Psychologia sportu 

Psychologia sportu jako dyscyplina naukowa i praktyczna. Charakterystyka aktywności fizycznej w 
aspekcie psychologicznym. Specyfika sportu wyczynowego. Procesy motywacyjne i ich znaczenie w sporcie 
wyczynowym. Znaczenie emocji w efektywnym działaniu sportowym. Radzenie sobie ze stresem w sporcie. 
Samoocena a poczucie samoskuteczności w sporcie. Temperamentalne i osobowościowe determinanty 
funkcjonowania psychicznego sportowca. Rola procesów poznawczych w sporcie (uwaga, pamięć, 
percepcja). Metody i techniki pomiaru psychologicznego w sporcie. Trening mentalny w sporcie - istota 
oraz cele. Organizacja i struktura treningu mentalnego w sporcie. Wybrane techniki w treningu 
mentalnym: relaksacja oraz trening wyobrażeniowy. Rutyny przedstartowe: zasady tworzenia, 
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skuteczność. Syndrom wypalenia w sporcie. Patologie współczesnego sportu: agresja, doping, uzależnienie 
od aktywności fizycznej. 

138. Public relations w świecie sportu 

Rynek jako przestrzeń walki konkurencyjnej. Klient a firma. Podstawowe indykatory wyborów 
konsumenckich. Pojęcie marketingu sportowego – wprowadzenie. PR jako narzędzie w świecie sportu. 
Sport system znaczeń i wartości. Podział klientów. Znaczenie trendów a kontekście CX. Produkty 
konsumpcji z punktu widzenia zachowań konsumenta (podział i znaczenie). Trójelementowy system 
podejmowania decyzji wg Kotlera. 

139. Relacja sportowa w TV 

Podstawowa terminologia gatunku i różnych form przekazu w dziennikarstwie sportowym. Historia relacji 
sportowych w telewizji. Omówienie założeń i realizacji przedmiotu. Zadania praktyczne. Charakterystyka 
poszczególnych relacji sportowych w telewizji (przykłady, analiza, zadania praktyczne). Omówienie 
elementów, z których składa się relacja sportowa w telewizji. Zadania praktyczne. Relacja sportowa w TV 
od strony technicznej (terminologia, żargon – przykłady i analiza). Nowinki we współczesnych relacjach 
sportowych. Różne formy komentowania sportowego w zależności od danej dyscypliny. Porównanie relacji 
sportowych z kilku stacji telewizyjnych. 

140. Relacja sportowa w radiu - 
warsztat 

Sportowy rynek radiowy i telewizyjny w Polsce. Prezentacja podstawowych form sportowych w radiu. 
Specyfika pracy komentatora sportowego radiowego. Warsztat komentatora. 
Omawianie „wpadek” komentatorskich. Rola eksperta w transmisjach. Ćwiczenia praktyczne i próby 
tworzenia form sportowych RTV, relacji, scenariuszy programów. Dyskusja o bieżących i historycznych 
wydarzeniach sportowych. Podstawowa wiedza o sporcie światowym, krajowym i w regionie dolnośląskim. 

141. Zarządzanie wizerunkiem w 
sporcie 

Podstawowe narzędzia kształtowania wizerunku. Rodzaje działań i narzędzi PR. PR w różnych obszarach 
aktywności społecznej. Analiza wybranej strategii wizerunkowej. Techniki organizacji kampanii i imprez 
wizerunkowych, analiza korzyści oraz zagrożeń. Rola sponsoringu w procesie budowania wizerunku. 
Nowoczesne narzędzia kształtowania wizerunku – cyberrzeczywistość. Znaczenie wizerunku w warunkach 
społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Funkcje tekstu i języka a komponenty 
schematu. Schemat komunikacji językowej.  Tworzenie komunikatów prasowych, zachowując przy tym 
odpowiednie standardy. Wizerunek polskich organizacji sportowych a zagranicznych. Naming rights, 
sponsor tytularny – prawa do wizerunku. Rola profesjonalizacji dziennikarstwa w rozwoju komunikacji 
masowej. Akcje marketingowe Śląska Wrocław – z własnego doświadczenia. Wpływ wizerunku sportowca 
na popularyzację danej dyscypliny sportu oraz drużyny. 

142. Techniki pracy sprawozdawcy 
sportowego 

Podstawowa terminologia gatunku i różnych form przekazu w dziennikarstwie sportowym. Cechy dobrego 
dziennikarza sportowego – wskazówki niezbędne do pracy, przygotowanie się do relacjonowania (różne 
formy przekazu). Zadanie praktyczne. Przykłady i analiza poszczególnych form przekazu. Charakterystyka 
żargonu w dziennikarstwie sportowym. Wywiady, stand-upy – ćwiczenia praktyczne. Przykłady i trening 
przed kamerą. Ocena i omówienie nagrań studentów. Analiza ewentualnych błędów. Różne formy 
komentowania sportowego w zależności od danej dyscypliny. 

143. Medycyna w sporcie 

Historia medycyny sportowej. Medycyna sportowa – cele i zadania. Profilaktyka zdrowotna. Opieka 
medyczna nad sportowcem. Terminologia medyczna. Mianownictwo anatomiczne i fizjologiczne. Zabiegi 
ratujące życie w teorii i praktyce. Uporządkowanie terminologii dotyczącej stanów nagłych i medycznych 
działań ratunkowych. Aktywność fizyczna. Medyczne aspekty aktywności fizycznej. Sport wyczynowy. 
Korzyści i zagrożenia uprawiania sportu. Częste patologie sportu wyczynowego. Niekorzystne następstwa 
uprawiania sportu wyczynowego. Przez sport do kalectwa. Urazy sportowe. Terminologia dotycząca 
urazów. Nagłe zgony związane z uprawianiem sportu. Przyczyny i czynniki ryzyka. Igrzyska paraolimpijskie 
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– rola sportu w życiu osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność fizyczna. Niepełnosprawność 
psychiczna. Rola sportu w procesie rehabilitacji fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych.  Metody 
terapii i rehabilitacja sportowca. Regeneracja organizmu po wysiłku fizycznym. Doping – aspekty 
medyczne. Formy dopingu. Spodziewane efekty dopingu. Niekorzystne następstwa dopingu. 
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l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. Kultura współczesna   

Teoria kultury i problemy badania kultury współczesnej. Wybrane teorie kultury. Nauki o kulturze jako 
nauki podstawowe. Komunikacja, media i przemiany cywilizacji. Związki konsumpcji, zabawy i religii; ich 
implikacje dla kultury. Metamorfozy ciała. Pamięć kulturowa. Czas celebrytów i mediatyzacja. Kicz w 
kulturze współczesnej. Sztuka jako obszar testowania kultury. 

2.  Prawne aspekty funkcjonowania 
mediów 

System źródeł prawa w RP. Wolność słowa i prawo do informacji w Konstytucji RP i regulacjach 
międzynarodowych. Ochrona dóbr osobistych w świetle prawa międzynarodowego i Konstytucji RP. Dobra 
osobiste w Kodeksie Cywilnym i w Kodeksie Karnym. Cele ochrony własności intelektualnej. Przedmioty 
ochrony prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe, przeniesienie, korzystanie. Prawo 
prasowe – podstawowe pojęcia. Prawa i obowiązki dziennikarzy. Prawo konkurencji. Prawo do 
autoryzacji. Odpowiedzialność karna i cywilna w mediach. 

3.  Pragmatyka języka 

Pragmatyka jako dyscyplina zajmująca się aktami mowy – definicje, obszary badań pragmatycznych. 
Pragmatyka a semantyka. Pragmatyka jako nauka o działaniu człowieka poprzez użycie środków 
językowych (i pozajęzykowych). Klasyfikacje aktów mowy według Austina i Searle’a – konstatywy, 
performatywy, lokucja, illokucja, perlokucja. Warunki skuteczności (fortunności) aktu mowy. Typy 
kontekstów i ich rola w komunikacji. Werbalne i niewerbalne wykładniki aspektu illokucyjnego. Językowe 
wyznaczniki intencji komunikatu.  Funkcje języka i wypowiedzi w świetle teorii aktów mowy. Teoria 
implikatur konwersacyjnych Grice’a - maksymy ilości, jakości, stosunku i sposobu. Analiza pośrednich i 
metaforycznych aktów mowy, zagadnienie komunikacji nie wprost (presupozycje, konotacje, implikacje, 
style konwersacyjne). Stosowanie maksym uprzejmości jako przejaw pragmatycznego podejścia do 
komunikacji. Pragmatyczna analiza wybranych aktów mowy związanych z praktyką dziennikarską, 
propagandą, PR-em i reklamą – z uwzględnieniem analizy dyskursu, kwestii uwarunkowań 
kontekstowych: społecznych, kulturowych, obyczajowych, etycznych etc. 

4.  Media lokalne 

Najważniejsze definicje mediów lokalnych i ich funkcje. Periodyzacja przemian mediów w Polsce po roku 
1989 ze szczególnym uwzględnieniem mediów regionalnych i lokalnych. Orkla Media – ważniejsze 
informacje o koncernie. Orkla media w Polsce – początki działalności („Dziennik Dolnośląski”). Orkla 
Media w Polsce w latach 1991 – 2006. Podbój rynków regionalnych i lokalnych. Fuzje dzienników. 
Sprzedaż aktywów Mecomowi. Mecom – ważniejsze informacje o koncernie, Mecom w Europie i w Polsce 
– Media Regionalne. Verlagsgruppe Passau i jego reprezentant w Polsce (Polska Press Grupa) – 
ważniejsze informacje o koncernie. Passauer w Europie i w Polsce. Przejęcie aktywów Mecomu i dalsze 
konsekwencje dla rynku. Interpublication – próba oszukania opinii publicznej na Dolnym Śląsku i w 
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Małopolsce. Robert Hersant i znaczenie jego udziałów w polskiej prasie regionalnej w kontekście 
późniejszej potęgi Passauera. „Hołd bawarski” i „Lewy wywiad” – problem niezależności prasy regionalnej 
i lokalnej w Polsce. Od „Pioniera” przez „Słowo Polskie” do „Słowa Polskiego Gazety Wrocławskiej” – 
historia i ważniejsze wydarzenia z życia dziennika. Przyczyny upadku gazety. „Wieczór Wrocławia” - 
historia i ważniejsze wydarzenia z życia dziennika. Przyczyny upadku tytułu. Od „Gazety Robotniczej” 
przez „Gazetę Wrocławską” do „Polski The Times Gazety Wrocławskiej” - historia i ważniejsze wydarzenia 
z życia dziennika. 

5.  Komunikowanie międzynarodowe 

Wprowadzenie do teorii komunikowania interkulturowego: podstawowe definicje i typy komunikowania, 
stosunki międzynarodowe a komunikowanie interkulturowe, Polska a sąsiedzi. Dalsze wprowadzenie do 
podstawowych podejść badawczych komunikowania interkulturowego. Komunikowanie werbalne, 
niewerbalne. Teorie Edwarda T. Halla, wprowadzenie do teorii standardów kulturowych, typologia 
czterech wymiarów Geerta Hofstedego. Kontynuacja badań Geerta Hofstedego, projekt GLOBE – 
incydenty krytyczne. Stereotypy – funkcja, rodzaje: autostereotyp, heterostereotyp, wstęp do badań nad 
pamięcią zbiorową: pamięć kulturowa, pamięć komunikatywna. Polskie i niemieckie stereotypy etniczne, 
Polacy w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków, polska i niemiecka kultura komunikacji. Polska i 
niemiecka kultura komunikacji ciąg dalszy. Analiza przykładów: muzea i wystawy w Polsce i w Niemczech. 

6.  Filozofia współczesna 

Problemy periodyzacji: kiedy zaczyna się współczesność? Filozofia w epoce postmetafizycznej – myśl 
krytyczna (Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche). Krytyka chrześcijaństwa i metafizyki (Nietzsche). 
Odkrycie nieświadomości (Freud). Filozofia jako fenomenologia („powrót do rzeczy samych”, redukcja 
transcendentalna, filozofia jako nauka ścisła). Byt i bycie w filozofii M. Heideggera (pojęcie Dasein, 
różnica ontologiczna, pojęcie egzystencjału). Filozofia jako hermeneutyka (pojęcie rozumienia, człowiek 
i język, świadomość efektywnodziejowa). Egzystencjalizm (Sartre, Camus). Myśl filozoficzna wobec 
„zwrotu językowego” (narodziny filozofii języka,  pojęcie „gier językowych”, język jako jedyna 
rzeczywistość). Kontrowersje wokół postmodernizmu (relatywizm, historycyzm, dekonstukcjonizm, 
pragmatyzm). Prawda i władza w myśli M. Foucaulta. Etyka jako filozofia pierwsza, pojęcie „Innego” 
(Levinas). Filozofia dialogu (Buber, Ebner). 

7.  Metody badań medioznawczych 

Naukowe opisywanie świata mediów i zjawisk komunikologicznych. Istota metody naukowej. Metody 
poznawcze. Procedury badawcze. Istota hipotezy i pytania badawczego. Kluczowe elementy badań. 
Pojęcia i konstrukty. Zmienne jako element poszukiwań zależności między zjawiskami społecznymi i 
medialnymi. Zmienne zależne i niezależne. Próbkowanie. Zależności między populacją a próbką. Sposoby 
konstruowania próby badawczej. Zasada reprezentatywności próby wobec badanej populacji. Błąd 
próbkowania. Metody badań jakościowych. Cele badań jakościowych. Zalety i uzasadnienie stosowania 
badań jakościowych. Obserwacje terenowe. Grupy fokusowe. Metody badań jakościowych. Studia 
przypadku. Wywiady pogłębione. Metodologia tworzenia sprawozdań z metod jakościowych. Analiza 
treści i zawartości przekazów medialnych. Uzasadnienie stosowania analizy treści. Etapy analizy treści i 
jej ograniczenia. Wiarygodność i trafność. Metody badań sondażowych. Użyteczność badań sondażowych. 
Zasady formułowania pytań. Struktura kwestionariusza ankiety. Praktyka badań ankietowych. Trudności 
w pracy ankietera. Etyka badań ilościowych. Podstawowe trudności w budowaniu kwestionariusza 
ankiety. Praktyka badań mediów drukowanych. Typologia badań prasy. Pogłębiona analiza zawartości 
mediów. Trudności w badaniach polskich mediów drukowanych. Praktyka badań mediów elektronicznych. 
Badania oglądalności i słuchalności. Badania radia i telewizji niedotyczące oglądalności i słuchalności. 
Badanie Internetu. Strategie zbierania  danych o Internecie. Internet jako źródło zbierania danych o 
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zjawiskach społecznych i medialnych. Badanie reklamy. Sposoby oceniania kampanii reklamowych. 
Ilościowe a jakościowe metody w badaniach reklamy. 

8.  Wstęp do medioznawstwa 

Media a struktura społeczna. Relacje społeczeństwo – kultura – media. Natura mediów (koncepcja 
potrójnej natury mediów McQuaila). Przekazy masowe a wartości społeczne. Socjologia mediów. Badania 
nad oddziaływaniem mediów. Badania nad odbiorcami mediów. 
Globalna kultura medialna. Dylematy funkcjonowania mediów. 

9.  Nowe media 

Warsztat dziennikarstwa internetowego. Praca z forum. Praca z blogiem. Praca z portalem / wortalem. 
Kreowanie wizerunku w Internecie. Dziennikarstwo obywatelskie w Internecie. Książka w Internecie. 
Reklama w Internecie. Radio w Internecie. Telewizja w Internecie. Portale społecznościowe. Gry 
komputerowa. Fotografia cyfrowa. I-pad. Tablet. 

10. Seminarium magisterskie 
Wdrażanie i doskonalenie techniki pisania pracy naukowej (magisterskiej). Pogłębianie wiedzy na 
wybrany temat. Prezentowanie w formie pisemnej i ustnej wyników swojej pracy badawczej. 
Opracowanie przekrojowych tematów problemowych z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. 

11. Przedsiębiorczość: praca, kariera, 
biznes 

Krajowy i (odpowiednio) międzynarodowy rynek pracy. Pracodawcy na krajowym i międzynarodowym 
rynku pracy. Prawo pracy i prawa pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem samozatrudnienia, firm 
jednoosobowych, wypełniania funkcji pracodawcy. Zarządzanie zasobami ludzkimi - katalog technik i 
strategii. Wyspecjalizowane procedury rekrutacji do pracy (np. techniki assesment center). 
Zaawansowane procesy psychologii pracy (ze szczególnym uwzględnieniem higieny pracy i wypalenia 
zawodowego). Uregulowania na rynku pracy związane z ochroną praw pracowniczych (dyskryminacji i 
mobbingu). Komunikacja międzykulturowa w międzynarodowym zespole pracowniczym. 

12. Socjologia wizualna 

Zajęcia wprowadzające: grupowa analiza wybranych materiałów wizualnych. Ćwiczenia wprowadzające: 
prezentacja i analiza materiałów wizualnych przygotowanych przez studentów. Wprowadzenie do 
socjologii wizualnej: socjologia wizualna jako subdyscyplina socjologii, obszary badań, materiały wizualne 
w refleksji socjologicznej (źródło danych, wizualne medium i składnik wizualnej kultury, przedmiot 
interpretacji, zjawisko społeczno-kulturowe). Metody badań przekazów wizualnych: analiza 
kompozycyjna. Studium przypadku I: Japońskie konflikty zbrojne przełomu XIX i XX wieku w mediach 
wizualnych. Metody badań przekazów medialnych: analiza treści. Metody badań przekazów medialnych: 
analiza semiologiczna. Studium przypadku II: Stereotypy w tekstach (pop)kultury. Teoria 
odzwierciedlenia: film gatunkowy a społeczeństwo. Metody badań przekazów medialnych: analiza 
dyskursu. Studium przypadku III: Problematyka społeczna w powojennym kinie japońskim. Fotografia 
jako część projektu badawczego. Etnometodologiczna koncepcja "przenoszenia" Erwinga Goffmana. 
Studium przypadku IV: Media wizualne i propaganda. 

13. Montaż zaawansowany 

Zapoznanie się z systemem montażowym, omówienie podstawowych funkcji, układu okien, przydatnych 
narzędzi oraz sposobów wprowadzania materiałów AV do systemu. Zapoznanie się z systemem do 
montażu , poznawanie skrótów klawiaturowych do podstawowych poleceń. Poznanie standardów tv oraz 
niektórych formatów wideo. Obraz HD. SD. Opisywanie materiałów. Dźwięk w filmie, mono-stereo. 
Synchronizacja z obrazem, dźwięk „setkowy”. Korekty dźwięku. Ćwiczenie podstawowych technik 
łączenia ujęć. Cięcie sklejanie przesuwanie i usuwanie materiału z pulpitu montażowego. Wyszukiwanie 
materiałów w systemie. Wprowadzanie grafiki, napisów animacji do montowanego materiału. Montaż 
materiału informacyjnego. Montaż pionowy, wprowadzanie wielu warstw obrazu, obraz w obrazie, 
stabilizowanie kadru i przeskalowanie. Efekty specjalne. Montaż scenki fabularnej. Korekcja obrazu, 
efekty specjalne. Przygotowywanie zestawu efektów. Wykorzystanie materiałów zmontowanych w innych 
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systemach. Archiwizowanie materiałów, zabezpieczanie przed skasowaniem, przenoszenie na różne 
nośniki danych. Wykorzystywanie wcześniej zmontowanych sekwencji. Praca zespołowa polegająca na 
montowaniu wcześniej podmontowanych materiałów. Praca w sieci. Montaż materiałów reportażowych. 
Składanie w całość rozmów, wywiadów i krótkich wypowiedzi. Montaż sekwencji montażowych. Ujęcia 
przyspieszane oraz zwalniane. Montaż teledysku. Montowanie materiałów filmowanych na dwie lub więcej 
kamer. Montowanie obrazu pod dźwięk. Montaż skojarzeniowy. Wykorzystanie materiałów filmowych 
nakręconych przez studentów. Dubbing i udźwiękowienie. Eksport najciekawszych prac. Rozwiązywanie 
problemów z eksportem i zapisem danych. „Wyciąganie” z plików wideo dźwięku obrazów ruchomych i 
zdjęć. Przegląd programów do montażu i obróbki. Rozwój branży filmowej, perspektywy. 

14. Produkcja pomocnicza i 
wykonawcza 

Rola wytwórni filmowej i muzycznej w procesie produkcji pomocniczej i wykonawczej. Producent 
wykonawczy a budżet i koszty nadzorowanego projektu. Różne etapy zaawansowania produkcji filmu i 
albumu muzycznego w pracy producenta. 

15. Formatowanie w radiu i TV 

Format radiowy, definicje, prawidła. Typy formatów radiowych w Polsce. Zajęcia praktyczne, 
dopasowanie zapowiedzi pasma radiowego do danego formatu (ćwiczenia za mikrofonem).  Analiza 
materiału zarejestrowanego na poprzednich zajęciach. Zajęcia praktyczne, nagranie zapowiedzi piosenki 
na antenie radiowej. Analiza materiału zarejestrowanego na poprzednich zajęciach. Budowa audycji 
radiowej, najważniejsze elementy w kontekście formatu radiowego.  Praca w grupach nad projektami 
reklam radiowych różnego typu. Nagrania, montaż materiału reklamowego. Montaż końcowy, omówienie 
stworzonych reklam. Omówienie formatów telewizyjnych i ich cech dystynktywnych. Analiza przykładów 
video poszczególnych formatów telewizyjnych. 

16. Przemysł medialny w Polsce i na 
świecie 

Przedstawienie planu zajęć i jego ewentualna modyfikacja. Komunikowanie masowe. Przemysł medialny 
– próba definicji. Przemysły okołomedialne a dziennikarstwo. Dziennikarz w otoczeniu współczesnego 
systemu medialnego. Przemysły starych i nowych mediów. Nowe media i media społecznościowe. 
Systemy medialny a przemysły medialne. Definiowanie systemów medialnych i ich elementy. Systemy 
medialne na świecie. Przemysł medialny w Polsce: media tradycyjne. Telewizja, radio, prasa. Przemysł 
medialny w Polsce: Internet, media społecznościowe. Przemysł medialny na świecie: media tradycyjne. 
Telewizja, radio, prasa. Przemysł medialny na świecie: Internet, media społecznościowe. Rynek 
reklamowy jako kluczowy element komercyjnych przemysłów medialnych. Reklama w mediach. 

17. Reżyseria TV i filmowa 
Opowiadanie obrazem, rola doboru kadru w języku filmowym. Pojęcia, definicje, funkcja osi narracyjnej. 
Wykorzystanie efektów w budowaniu dramaturgii. Świadoma kreacja bohatera. Aktorzy głosowi, 
audiobooki, słuchowiska. 

18. Rzecznictwo prasowe 

Rozwijanie kompetencji w obszarze: efektywnej komunikacji, budowania relacji z otoczeniem oraz pracy 
w zespole nastawionej na synergię. Współpraca z mass mediami (baza mediów, formy współpracy, 
nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z dziennikarzami). Warsztat rzecznika prasowego 
(redagowanie tekstów informacyjnych i wizerunkowych, organizacja konferencji prasowej, jak 
przygotować się do wywiadu, jak poradzić sobie z trudnymi pytaniami). Patronaty medialne. Tworzenie 
strategii PR. Jak redagować biuletyn informacyjny i dobierać treści na stronę internetową. Wystąpienia 
publiczne. Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych. Budowanie wizerunku firmy, szefa, 
rzecznika. Narzędzia komunikacji wewnętrznej. Organizacja eventów. Projekty CSR. 

19. Laboratorium dziennikarstwa 
radiowego on-line 

Etapy pracy nad wstawką reporterską. Praca z dyktafonem, praca z mikrofonem w terenie, przestrzeń 
do rozmowy w terenie, praca z rozmówcą w terenie. Omówienie tematów przygotowanych przez 
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studentów do ich realizacji. Praca nad surowcem przyniesionym przez studentów aż do powstania 
gotowych audycji. Zapoznanie studentów z żargonem dziennikarskim. 

20. Scenopisarstwo 

Przypomnienie podstawowych wiadomości związanych ze scenopisarstwem i przypomnienie 
następujących pojęć: scenariusz, synopsis, logline, tagline, treatment, scriptdoctoring, dialog, uwagi 
odautorskie, nagłówek scen , scenopis, streszczenie , opis postaci, szkic fabuły, opis akcji, scena , 
sekwencja, ujęcie, kadr, protagonista, antagonista , postać lustro, postać dopełniająca, epizod, statysta. 
Przypomnienie podstaw technik scenopisarskich i przypomnienie formatu scenariuszy telewizyjnych i 
kinowych na przykładach zrealizowanych tekstów i fragmentów filmów. Rozwinięcie problematyki 
scenopisarstwa o zaawansowane techniki i elementy jak: konflikt i rodzaje konfliktów, przemiana 
bohatera i łuk przemiany, klamra , hak , punkty zwrotne akcji , punkty kulminacyjne , prolog , 
zakończenie , struktury mityczne. Rozwinięcie problematyki scenopisarstwa filmowego, telewizyjnego i 
teatralnego i zaprezentowanie scenariuszy filmowych , telewizyjnych, a także teatralnych z wrocławskich 
scen teatralnych jak i przykładu filmów, widowisk i spektakli telewizyjnych. 

21. Laboratorium dziennikarstwa 
telewizyjnego on-line 

Co to jest film interaktywny? Przypadek oprogramowania Korsakow służącego do tworzenia 
interaktywnych dokumentalnych narracji. Analiza na wybranych przykładach i ćwiczenie. Filmy i 
fotografia 360 stopni na przykładzie projektu "The Block". Połączenie fotografii i dźwięku w 
opowiadaniach multimedialnych na przykładzie projektu "The Journey To The End of Coal". Timeline i 
interaktywna mapa jako formy opowiadania online. Ćwiczenie z wykorzystaniem wybranego 
oprogramowania do tworzenia interaktywnych map. Ćwiczenie multimedialnego opowiadania na 
przykładzie oprogramowania Racontr. Prezentacja autorskich projektów multimedialnych bądź 
interaktywnych i ich analiza. 

22. Publicystyka prasowa 

Esej i felieton jako dziennikarski gatunek publicystyczny. Definicje, historia, podziały, typologia eseju i 
felietonu. Specyfika tradycji polskiego eseju – od gawędy szlacheckiej do diariusza. Analiza wybranych 
esejów oraz felietonów polskich i zagranicznych. Najwybitniejsi eseiści i felietoniści – podpatrywanie 
mistrzów. Warsztat pisania eseju i felietonu na dowolny bądź wskazany temat. Tworzenie własnego eseju 
bądź felietonu – na zaliczenie 

23. Dziennikarstwo 
popularnonaukowe 

Czym są media popularnonaukowe? Media popularnonaukowe w Polsce. Style mówienia i pisania o nauce. 
Pomiędzy prasą a Internetem. Wikipedia. Formy popularyzacji nauki. Jak pisać prosto o sprawach 
skomplikowanych. Pomiędzy nauką a paranauką. Etyka w dziennikarstwie popularnonaukowym. 
Tworzenie tytułów i leadów w tekstach popularnonaukowych. Tworzenie tekstów popularnonaukowych. 
Teksty popularnonaukowe dla różnych grup wiekowych. 

24. Graficzna obróbka tekstu i 
obrazu 

Podstawowe pojęcia związane z obrazem cyfrowym. Edycja dokumentów tekstów. Programy i funkcje 
służące obróbce tekstowych materiałów. Przygotowanie prezentacji tekstowo-graficznej obrazującej 
wystąpienie publiczne. Warstwy, maski, inteligentne filtry i obiekty. Selekcje, zaznaczanie i wycinanie 
obiektów. Tekst w obrazie cyfrowym. Łączenie elementów różnych obrazów. Poprawa jasności i 
kolorystyki zdjęcia, redukcja cieni i przebarwień. 

25. Techniki pracy reportera 

Rozróżnianie gatunków prasowych. Praca terenowa w praktyce. Spisywanie tekstu wraz z obróbką 
stylistyczną. Segregacja materiału terenowego. Konstruowanie depeszy / wydarzenia. Pisanie notatki i 
relacji. Wywiad + autoryzacja. Komentarz, polemika. Relacjonowanie wydarzenia online – case 
„Krajobraz po reportażu”. Praca na dużym surowcu czyli o przygotowaniu raportów i reportaży. 
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26. Fotoreportaż 
 

Kadr, kompozycja, plan, perspektywa w fotografii reportażowej. Analiza fotoreportaży wykonanych przez 
mistrzów fotografii reportażowej. Streetphoto, fotografia reportażowa - plener fotograficzny. 
Przygotowanie plików do druku i publikacji internetowej. 

27. Współczesny film dokumentalny 

Wprowadzenie: rodzaje filmowe- charakterystyka gatunkowa oraz zarys historii filmu dokumentalnego. 
Praca filmowca – dokumentalisty: od pomysłu, scenariusza, zdjęć po montaż filmowy. Twórczość polskich 
i zagranicznych dokumentalistów- analiza wybranych filmów. Powędrujemy po zakątkach polskiego 
dokumentu, wielkie sylwetki wybitnych polskich dokumentalistów, główne nurty, szkoły, analiza 
wybranych filmów. Okres przygotowawczy: budowanie historii za pomocą obrazu, konstrukcja 
scenariusza, scenopisu, storyboardu, bohater dokumentalny, dokumentacja, ekipa produkcyjna, prawo 
autorskie i finansowanie filmu. Wprowadzenie podstawowych elementów języka filmu – wiedza o 
zdjęciach filmowych i montażu. Okres realizacji filmu dokumentalnego: praca na planie, reżyseria 
dokumentu, relacja z bohaterem, komunikacja w ekipie. Sztuka operatorska(obcowanie ze sprzętem 
filmowym, wiedza o planach filmowych, ruchach kamery, rodzaje światła, kompozycji kadru, oś 
kontaktu). 
Okres postprodukcji: montaż filmu, podstawowa wizja montażowa, budowanie historii za pomocą ujęć, 
język oraz interpunkcja montażowa. Stworzenie teamu filmowego: realizacja projektu dokumentalnego 
na bazie autorskiego pomysłu. Zderzenie z profesjonalnym światem realizacji filmowej, młodzi reżyserzy 
tworzą swoją etiudę dokumentalną. 

28. Blog jako forma komunikowania 
społecznego 

Istota i historia blogowania. Typologia blogów. Narzędzia do prowadzenia blogów. Rodzaje blogów 
firmowych. Tworzenie treści na blogi firmowe. YouTube. Trendy w blogosferze. 

29. Dziennikarstwo kulturalne w 
radio i TV 

Reportaż radiowy i wideo. Charakterystyka gatunku, przykłady z analizą. Zadanie: pomysł na własny 
reportaż radiowy (lub TV). Dyskusja nad pomysłami. Radiowy warsztat techniczny (sprzęt, edycja). 
Obowiązkowe konsultacje typu work in progress. Studenci są zobligowani przynajmniej raz skonsultować 
reportaż w trakcie realizacji. Ewaluacja z analizą. Recenzja i felieton - publicystyka kulturalna - tradycja 
i nowoczesność. Przykłady z różnych dziedzin z analizą. Zadanie: napisanie (lub przygotowanie w formie 
wideo, audio) recenzji z jednego z wydarzeń, których studenci doświadczą podczas kursu. Wizyta w 
muzeum (po wcześniejszym przygotowaniu). Spektakl teatralny. Galeria sztuki nowoczesnej. 
Koncert/film/próba prasowa. Przegląd recenzji. Recenzje twitterowe. Jak przeprowadzić dobry wywiad w 
radiu i TV, jak być dobrym rozmówcą. 

30. Formatowanie w radiu 

Budowa audycji radiowej, najważniejsze elementy w kontekście formatu radiowego. Omówienie 
formatów telewizyjnych i ich cech dystynktywnych. Analiza przykładów video poszczególnych formatów 
telewizyjnych. Zajęcia praktyczne, praca w grupach, analiza zadanych programów tv. Praca w grupach, 
propozycje programów telewizyjnych realizujących zadany format tv. Prezentacje grup. Analiza i 
omówienie nadesłanych projektów audycji (prace zaliczeniowe), Podsumowanie, wystawienie ocen. 

31. Sztuka obrazu filmowego 

Omówienie podstawowych pojęć i kategorii z zakresu teorii filmu. Podstawowa znajomość historii kina. 
Umiejętność analizy dzieła filmowego. Identyfikacja podstawowych gatunków filmowych. Umiejętność 
identyfikowania stylu i technologii dzieła filmowego. Znajomość metod badania dzieła filmowego. 
Umiejętność doskonalenia warsztatu pracy dziennikarza. Umiejętność prawidłowego komunikowania i 
pracy w grupie. 

32. Grafika komputerowa w pracy z 
fotografią 

Wprowadzenie do przedmiotu. Techniki fotografii. Uzyskiwanie zdjęć: fotografia analogowa i cyfrowa. 
Podobieństwa i różnice. Wpływ sposobu widzenia na obraz fotograficzny. 
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Technika naświetlania obrazów. Metody otrzymywania obrazów. Kryteria doboru obrazów do tekstów. 
Krytyczne podejście do obrazów w mediach. Środki wyrazu, treść, forma obrazu – zależności. 
Archiwizacja i tworzenie baz danych. Zasady skanowania zdjęć. Programy do cyfrowej edycji zdjęć – 
kryteria doboru. Filtracja, binaryzacja i segmentacja w cyfrowej obróbce zdjęć. Transformacja między 
przestrzeniami barwnymi. Kompresja.  

33. Fotografia użytkowa 

Reklama. „Montaż atrakcji”. Estetyka kampowa. Anestetyka. Shockvertising. Fotografia w reklamie. 
Elementy kompozycji obrazu. Zdjęcie reklamowe. Fotografia reklama jako sztuka. Znaczenie reklamy 
fotograficznej we współczesnym świecie. Fotografia reklamowa i użytkowa - przybliżenie twórczości 
najwybitniejszych przedstawicieli. Etyka fotografii komercyjnej. 

34. Fotografia reportażowa i 
dokumentalna 

Uporządkowanie pojęć: reportaż – reportaż ilustrowany – fotoreportaż. Dziennikarz i/a fotoreporter – 
zadania, role w redakcji, wzajemne relacje. Zdjęcie i jego rola w kontekście pracy reporterskiej: 
ilustracja, źródło wiedzy, element estetyzujący przekaz.  Fotoreportaż w mediach polskich i 
światowych – rys historyczny. Techniki przygotowania fotoreportażu: czas, miejsce, bohater jako 
składowe narracji wizualnej. Podpis i tekst jako elementy składowe wypowiedzi fotoreportażowej. 
Krytyczna analiza i interpretacja kompozycji fotoreportażowych z zastosowaniem Multimodalnej Analizy 
Dyskursu. Prezentacja konspektów projektów fotoreportażowych. Konkursy fotoreportażowe, ich laureaci 
i ich dokonania. 

35. Zarządzanie zespołem 

Wprowadzenie do zajęć: przedstawienie siebie, poznanie grupy, przedstawienie treści programowej 
zajęć, omówienie programu i warunków współpracy oraz zaliczenia przedmiotu, ćwiczenia integracyjno-
aktywizujące. Wypracowanie definicji: grupa (różne ujęcia, cechy grupy, cele, normy), dynamika, praca 
zespołowa, projekt, zespół projektowy, dyskusja o definicjach i różnych podejściach. Relacja między 
jednostką a grupą. Etapy rozwoju grupy wg Tuckmana. Poznanie pojęcia kompetencji komunikacyjnej, 
omówienie pojęć kompetencje miękkie i twarde. Pozytywne i negatywne zjawiska społeczne warunkujące 
pracę w grupie: polaryzacja grupowa, syndrom myślenia grupowego, facylitacja społeczna, konformizm, 
techniki wywierania wpływu. Omówienie pojęć na przykładach. Jak grupy podejmują decyzje? Jednostka 
vs. grupa. Ćwiczenia dotyczące podejmowania decyzji. Negocjacje. Role grupowe. Test Meredith Belbin 
– przeprowadzenie i omówienie. Komunikacja w grupie – przywództwo, zarządzanie zespołem, 
wyznaczanie lidera. Omówienie pojęć oraz przeprowadzenie ćwiczeń. Komunikacja w grupie – 
lokalizowanie i rozwiązywanie problemów. Metody rozwiązywania problemów (definicja brainstormingu i 
jego odmiany, myślenie wertykalne i lateralne, metoda wyzwalająca, mapy myśli, metoda kruszenia, 
milczące założenia). Omówienie pojęć oraz przeprowadzenie ćwiczeń. Strategia komunikacji jako efekt 
działań zespołu. 

36. Materiały i teksty PR 

Modele komunikowania i oddziaływań materiałów i tekstów PR. Podział i klasyfikacja tekstów PR. Podział 
i klasyfikacja narzędzi PR. Wpływ narzędzi i tekstów PR na tworzenie się i kategoryzacje. Funkcjonalne 
teorie komunikowania masowego w odniesieniu do narzędzi i tekstów PR. Narzędzia i teksty PR w strategii 
wizerunkowej firmy.  Analiza wykorzystania narzędzi i materiałów PR w odniesieniu do realizacji celów. 
Tworzenie niestandardowych materiałów PR. Wpływ kulturotwórczych czynników społecznych na system 
znaczeń. Praktyczne zastosowanie narzędzi komunikacji w tworzeniu otoczenia firmy i organizacji. 

37. Warsztat tekstów użytkowych 
Formy grzecznościowe. Komunikacja mejlowa. Zaproszenie. Ogłoszenie. Wizytówka. Podanie. List 
motywacyjny. Curriculum vitae. Życiorys. Sprawozdanie.  Raport. Strategia. Prezentacja. Protokół. 
Ulotka reklamowa. 
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38. Media relations 

Strategie medialne stosowane w sytuacjach kryzysowych. Organizacja najważniejszych form media 
relations (m.in. konferencja prasowa). Organizacja konferencji prasowej. Określanie głównych jej celów. 
Czas i przestrzeń – zsynchronizowanie terminu konferencji ze specyfiką pracy redakcji, aranżacja 
przestrzeni konferencyjnej. Symulacje konferencji prasowych. Nagrania w studio TV i analiza nagranych 
materiałów. Kto zwycięża w nieustającym pojedynku PR-owcy – media? Jakie strategie są najbardziej 
skuteczne w sytuacjach kryzysowych? Spin doctors – manipulatorzy czy profesjonaliści. Media relations 
jako komunikowanie społeczne. Media relations jako komunikowanie marketingowe. Kształtowanie za 
pośrednictwem media relations kontaktów z otoczeniem zewnętrznym - firmami, strukturami 
administracji rządowej i samorządowej i z organizacjami pozarządowymi. Specyfika działań media 
relations. 

39. Ekonomia mediów 

Wprowadzenie do ekonomiki mediów. Podstawowe pojęcia. Rynki medialne – charakterystyka, struktura, 
czynniki opisu. Definicje rynków medialnych. Uczestnicy rynków medialnych. Działalność przedsiębiorstw 
medialnych. Przedsiębiorstwa medialne i reklama. Modele biznesowe przedsiębiorstw medialnych. 
Perspektywy rozwoju nowych modeli biznesowych w mediach. Rynek mediów drukowanych – dzienników 
i czasopism. Rynek mediów elektronicznych – radia i telewizji. Rynek mediów elektronicznych – radia i 
telewizji. Rynek nowych mediów. 

40. Controlling w media 
relations 

Program public relations w ujęciu całościowym a miejsce i znaczenie mierników skuteczności. Pomiar 
działań PR – teoria i praktyka. Samodzielne opracowywanie propozycji mierników skuteczności. Właściwy 
dobór narzędzi ewaluacyjnych. Nowe media i media społecznościowe a badanie efektów działań PR. 
Przygotowanie programu PR dla wybranej instytucji (praca zespołowa) ze szczególnym uwzględnieniem 
badania efektywności działań PR. Opracowywanie harmonogramu badań skuteczności PR-u. Monitoring 
działań PR. Tworzenie raportu z ewaluacji – interpretacja wyników badań, analiza pozyskanych 
informacji, opracowanie wniosków. 

41. Information design 

Omówienie istoty Projektowania Informacji. Warsztaty z tworzenia Briefu, który jest podstawą do 
kolejnych projektów. Projekt ulotki z wykorzystaniem przygotowanego Briefu – weryfikacja celu projektu 
i koncepcji. Kontynuowanie projektów do druku – ulotki. Infografika – wprowadzenie, omówienie 
praktycznych aspektów projektowania infografiki (ze szczególnym naciskiem na zastosowanie w biznesie 
i promocji marki). Infografika – omówienie najczęściej popełnianych błędów, określenie elementów 
niezbędnych dla infografiki, weryfikacja pomysłów.  
Infografika – weryfikacja projektów graficznych, wprowadzanie poprawek, prace końcowe nad 
projektem. Information Design w Internecie na przykładzie działań w social media. Grafiki do social media 
– koncepcja i zrealizowanie projektów graficznych do social media, stworzenie spójnej komunikacji z 
uwzględnieniem wcześniej zrealizowanych projektów (dobór kolorystyki, fontów, spójna komunikacja). 
Projektowanie informacji w przestrzeni – dobre praktyki, przestrzeń w instytucjach i firmach, jako 
element komunikacji. Praktyczne aspekty edytowania treści – zagadnienia związane z typografią, 
najczęściej popełniane błędy edytorskie, ćwiczenia z zakresu weryfikacji poprawności przygotowanych 
projektów. 

42. Oświetlenie planu i 
techniki operatorskie 

Ogólne zagadnienia związane z tworzeniem i projektowaniem oświetlenia planu. Typy lamp (HMI, 
Tungsten, Fluorescencyjne, LED). Ćwiczenia praktyczne z kamerą (kadrowanie, plany, temperatura 
oświetlenia). Tworzenie własnego programu telewizyjnego w oparciu o ćwiczenia prowadzone w czasie 
zajęć, literaturę fachową oraz wskazówki prowadzącego. Techniki operatorskie w świetle zastanym 
(naturalnym). 
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43. Fotografia cyfrowa 

Omówienie rodzajów aparatów i obiektywów do realizacji zadań dziennikarskich. Przekazanie wiedzy z 
zakresu budowy obrazu cyfrowego. Praktyczne ćwiczenia z zakresu wykorzystania sprzętu do realizacji 
konkretnych tematów fotograficznych. Podstawy z zakresu budowy programu do edycji zdjęć. 
Zapoznanie z narzędziami programu Photoshop. Podstawy z zakresu wiedzy o edycji zdjęć do programu 
Photoshop. Pokazanie studentom podstawowych sposobów obróbki zdjęć i możliwości programu. 
Wykonanie samodzielnie zdjęć pod kontem zastosowania Photoshopa.  

44. Scenopisarstwo 

Przypomnienie podstawowych wiadomości związanych ze scenopisarstwem i przypomnienie 
następujących pojęć: scenariusz, synopsis, logline, tagline, treatment, scriptdoctoring, dialog, uwagi 
odautorskie, nagłówek scen , scenopis, streszczenie , opis postaci, szkic fabuły, opis akcji, scena , 
sekwencja, ujęcie, kadr, protagonista, antagonista , postać lustro, postać dopełniająca, epizod, statysta. 
Przypomnienie podstaw technik scenopisarskich i przypomnienie formatu scenariuszy telewizyjnych i 
kinowych na przykładach zrealizowanych tekstów i fragmentów filmów. Rozwinięcie problematyki 
scenopisarstwa o zaawansowane techniki i elementy jak: konflikt i rodzaje konfliktów, przemiana 
bohatera i łuk przemiany, klamra, hak , punkty zwrotne akcji, punkty kulminacyjne, prolog, zakończenie, 
struktury mityczne. Rozwinięcie problematyki scenopisarstwa filmowego, telewizyjnego i teatralnego i 
zaprezentowanie scenariuszy filmowych, telewizyjnych, a także teatralnych z wrocławskich scen 
teatralnych jak i przykładu filmów, widowisk i spektakli telewizyjnych. 

45. Montażowa praca z dźwiękiem 

Podstawowe informacje o dźwięku. Sygnał, szum i zakłócenia. Akustyka reżyserki, odbicia, bass traps. 
Maskowanie i pochłanianie dźwięku. Poziom głośności dźwięku, decybele, RMS. Fitrowanie grzebieniowe, 
sprzężenia zwrotne. Pogłos, delay, harmonizer i inne efekty. Podstawy miksu, elementy masteringu. 
Automatyka stacji roboczej. Sygnał cyfrowy, korzyści i ograniczenia. Odsłuch referencyjny. 

46. Przemysł medialny w Polsce i na 
świecie 

Przedstawienie planu zajęć i jego ewentualna modyfikacja. Komunikowanie masowe. Przemysł medialny 
– próba definicji. Przemysły okołomedialne a dziennikarstwo. Dziennikarz w otoczeniu współczesnego 
systemu medialnego. Przemysły starych i nowych mediów. Nowe media i media społecznościowe. 
Systemy medialny a przemysły medialne. Definiowanie systemów medialnych i ich elementy. Systemy 
medialne na świecie. Przemysł medialny w Polsce: media tradycyjne. Telewizja, radio, prasa. Przemysł 
medialny w Polsce: Internet, media społecznościowe. Przemysł medialny na świecie: media tradycyjne. 
Telewizja, radio, prasa. Przemysł medialny na świecie: Internet, media społecznościowe. Rynek 
reklamowy jako kluczowy element komercyjnych przemysłów medialnych. Reklama w mediach. 

47. Techniki montażu telewizyjnego i 
filmowego 

Opisywanie, przeglądanie, wybieranie materiałów. Cechy dobrego materiału. Układanie sekwencji z 
materiałów filmowych. Organizacja zbiorów. Usuwanie materiałów montażowych z projektu. Montaż 
dźwięku w systemie montażowym. Narzędzia i filtry stosowane podczas montażu. Mono, stereo, dźwięk 
przestrzenny, wielokanałowy. Nagrania lektorskie. Dopasowanie do obrazu-udźwiękowienie. Tworzenie 
sekwencji montażowych. Cięcie materiału na ostro, dopasowanie do obrazu-montaż. Sposoby układania 
materiału na pulpicie montażowym. Korzystanie ze skrótów klawiaturowych. Układanie sekwencji 
składających się z ujęć statycznych oraz ujęć w ruchu. Sposoby łączenia materiałów inne niż cięcie. 
Zasady wykorzystania, najczęściej spotykane sposoby. Tworzenie kopi ze zmontowanych fragmentów, 
mixdown- zasady użycia. Zwolnienie i przyspieszenie w filmie. Szybkość i tempo montowanych scen oraz 
zmiana tempa przez zmianę czasu trwania klipu wideo. Stroboskopia w filmie a także problemy z 
przeplotem w materiałach wideo. Dzielenie obrazu. Sposoby wykonania. Dobieranie ujęć do tekstu 
lektorskiego - brak historii. Tworzenie sekwencji montażowych do rytmu muzyki. 
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Odzyskiwanie utraconych projektów, sekwencji, materiałów wideo. Konsolidacja zmontowanej sekwencji 
na wybranym dysku twardym, przenoszenie materiałów między komputerami. Zasady pracy w sieci. 

48. Produkcja filmowa i telewizyjna 

Wstęp do technologii produkcji audycji telewizyjnych, serialu. Telewizyjnego i filmu fabularnego i rynku 
audiowizualnego. Zawody filmowe i telewizyjne. Czytanie i edycja scenariusza. Rodzaje tekstów 
literackich: synopsis, treatment, nowela filmowa, scenopis. Format scenariusza i poznanie 
oprogramowania scenopisarskiego. Storyboarding. Rejestracja praw majątkowych. Prawne aspekty 
produkcji filmowej i telewizyjnej. Przygotowanie do produkcji filmu lub programu TV w tym 
przygotowanie spisu scen, zapotrzebowań na kostiumy, rekwizyty, sprzęt specjalistyczny, kalendarzowy 
plan zdjęć, harmonogram produkcji zdjęciowej, karty obiektów. Analiza i podstawowe zasady 
sporządzania budżetów filmowych i telewizyjnych w okresie przygotowania do produkcji. Systemy i źródła 
finansowania produkcji filmowej i telewizyjnej. Systemy dystrybucji utworów audiowizualnych w kraju i 
za granicą. 

49. Communication Theory 
/Teoria komunikacji 

Nauka o komunikowaniu jako dyscyplina teoretyczna. Różnorodność szkół i paradygmatów. 
Komunikowanie – próba definicji. Cechy komunikowania. Istota komunikowania. Semiologia w teorii 
komunikowania. Znak, znaczenie, paradygmat, syntagma, kod. Semiologia w teorii komunikowania 
dalszy ciąg. Metafora i metonimia. Denotacja i konotacja. Retoryka obrazu. Typy komunikowania 
wyróżniane ze względu na kontekst: komunikowanie interpersonalne, cechy charakterystyczne, 
efektywność. Typy komunikowania wyróżniane ze względu na kontekst: komunikowanie grupowe, 
komunikowania a struktura w grupie. Komunikowanie interkulturowe, różnice kulturowe w zakresie 
komunikacji niewerbalnej, rola stereotypów w komunikowaniu interkulturowym. Typy komunikowania 
wyróżniane ze względu na kontekst: komunikowanie masowe. Cechy, spory wokół pojęcia, odziaływanie 
mediów masowych. Dyskurs medialny, rola mediów w kształtowaniu przekazu. 
 
The science of communication as a theoretical discipline. A variety of schools and paradigms. 
Communication - an attempt at definition. Features of communication. The essence of communication. 
Semiology in communication theory. Sign, meaning, paradigm, syntagma, code. Semiology in 
communication theory continued. Metaphor and metonymy. Denotation and connotation. Image rhetoric. 
Types of communication distinguished by context: interpersonal communication, characteristics, 
efficiency. Types of communication distinguished by context: group communication, communication and 
group structure. Intercultural communication, cultural differences in non-verbal communication, the role 
of stereotypes in intercultural communication. Types of communication distinguished by context: mass 
communication. Features, disputes around the concept, the impact of mass media. Media discourse, the 
role of the media in shaping the message... 

50. 

Polish and global culture in the 
20th and 21st century/Polska i 
światowa kultura w XX i XXI 
wieku 

Teoria kultury i problemy badania kultury współczesnej. Wybrane teorie kultury. Nauki o kulturze jako 
nauki podstawowe. Komunikacja, media i przemiany cywilizacji. Związki konsumpcji, zabawy i religii; ich 
implikacje dla kultury. Metamorfozy ciała. Pamięć kulturowa. Czas celebrytów i mediatyzacja. Kicz w 
kulturze współczesnej. Sztuka jako obszar testowania kultury. 
 
Theory of culture and problems of contemporary culture research. Selected cultural theories. Culture 
sciences as basic sciences. Communication, media and transformation of civilization. Relations of 
consumption, play and religion; their implications for culture. Body metamorphosis. Cultural memory. 
Celebrity time and mediation. Kitsch in contemporary culture. Art as an area for testing culture. 
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51. Philosophy of Communication 
/Filozofia komunikacji 

Działy (dyscypliny) filozofii (metafizyka, epistemologia, aksjologia). Filozofia komunikacji jako 
subdyscyplina filozofii. Metafizyczne (antropologiczne) założenia filozofii komunikacji (metafizyczny albo 
antropologiczny naturalizm versus antynaturaizm). Epistemologiczne założenia filozofii komunikacji 
(gatunki wiedzy, źródła poznania, racjonalizm versus irracjonalizm, autorytet epistemiczny). Różne 
znaczenia prawdy (metafizyczne, epistemologiczne, aksjologiczne). Klasyczna (korespondencyjna) 
koncepcja prawdy. Nieklasyczne koncepcje prawdy (ewidencyjna, konsensualna, koherencyjna, 
pragmatyczna). Problem relatywizmu. Aksjologiczne założenia filozofii komunikacji. Rozwój poznawczy i 
moralny człowieka a komunikacja. Społeczny, kulturowy i polityczny kontekst komunikacji (jednostka a 
społeczeństwo, systemy polityczne a komunikacja). Etyka komunikacji. 
 
Branches (disciplines) of philosophy (metaphysics, epistemology, axiology). The philosophy of 
communication as a subdiscipline of philosophy. Metaphysical (anthropological) assumptions of the 
philosophy of communication (metaphysical or anthropological naturalism versus anti-naturism). 
Epistemological assumptions of the philosophy of communication (genres of knowledge, sources of 
knowledge, rationalism versus irrationalism, epistemic authority). Different meanings of truth 
(metaphysical, epistemological, axiological). The classic (correspondence) concept of truth. Non-classical 
concepts of truth (record, consensual, coherence, pragmatic). The problem of relativism. Axiological 
assumptions of the philosophy of communication. Human cognitive and moral development and 
communication. Social, cultural and political context of communication (individual and society, political 
systems and communication). Communication ethics. 

52. Press Workshop/Warsztat 
prasowy 

Polemika prasowa, obiektywizm dziennikarski, zasada wysłuchania drugiej strony, bezstronność, 
oddzielenie informacji od komentarza. Tytułowanie tekstów, zasady, praktyka dziennikarska, ocena 
kulturalnojęzykowa. Komentarz prasowy, struktura, cechy genologiczne, zasady przygotowania. 
Recenzja w prasie, gatunki oceniające, dziennikarstwo specjalistyczne. Wywiad prasowy, dziennikarz 
jako pytający, przygotowanie do przeprowadzenia wywiadu. Zasady redagowania, autoryzacji i publikacji 
wywiadu prasowego, praca z tekstem. Relacje dziennikarz – redaktor – wydawca oraz rzecznik prasowy 
– dziennikarz, służby prasowe – dziennikarz. 
 
Press polemics, journalistic objectivity, the principle of hearing the other side, impartiality, separating 
information from commentary. Text titles, principles, journalistic practice, cultural and language 
assessment. Press commentary, structure, genological features, rules of preparation. Press review, 
evaluation genres, specialized journalism. Press interview, journalist as a questioner, preparation for the 
interview. Principles of editing, authorization and publication of press interview, work with text. Relations 
journalist - editor - publisher and spokesperson - journalist, press services - journalist. 

53. Academic writing/Pisanie 
akademickie 

Charakterystyka stylu akademickiego. Używanie źródeł - wyszukiwanie i ocena akademickich tekstów 
krytycznych. Struktura akapitu. Pisanie wstępu, zakończenia. Pisanie streszczenia, parafrazy. Struktura 
artykułu naukowego. Polityka antyplagiatowa. Zasady dokumentowania źródeł na przykładzie MLA oraz 
APA. Pisanie analizy krytycznej. Argumentowanie. Odnoszenie się do kontrargumentów. 
 
Characteristics of the academic style. Using sources - searching and evaluation of academic critical texts. 
Paragraph structure. Writing an introduction, ending. Writing a summary, paraphrases. Structure of the 
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scientific article. Anti-plagiarism policy. Rules for documenting sources on the example of MLA and APA. 
Writing critical analysis. Argumentation. Referring to counterarguments. 

54. Public Relations/Public relations 

Charakterystyka public relations – definicje, funkcje, ewolucja rozumienia PR. Public relations w ujęciu 
modelowym – przedstawienie i porównanie podstawowych modeli public relations. 
Zasady opracowywania programu public relations (analiza sytuacji wyjściowej organizacji, ustalenie 
celów PR i metod ich realizacji, określenie publiczności PR, zaplanowanie harmonogramu działań, 
określenie budżetu, przedstawienie sposobu weryfikacji planu). PR wewnętrzny (objaśnienie istoty 
działań z zakresu PR wewnętrznego i omówienie przykładowych przedsięwzięć: imprezy pracownicze, 
jubileusze i inne imprezy okolicznościowe, gazetki firmowe, wewnętrzna strona internetowa). PR 
zewnętrzny (objaśnienie istoty działań z zakresu PR zewnętrznego, ustalenie publiczności). Zarządzanie 
sytuację kryzysową: rodzaje kryzysów, przebieg sytuacji kryzysowej, uczestnicy kryzysu, program 
interwencji kryzysowej, zasady postępowania. Etyka w działalności PR: kodeksy i antykodeksy etyczne, 
„kodeksowa postawa moralna”, neutralizacja norm etycznych. 
 
Principles of developing a public relations program (analyzing the initial situation of the organization, 
setting PR goals and methods of their implementation, determining the PR audience, planning the 
schedule of activities, determining the budget, presenting how to verify the plan). Internal PR 
(explanation of the essence of internal PR activities and discussion of sample projects: employee events, 
anniversaries and other special events, company newsletters, internal website). External PR (explaining 
the essence of external PR activities, determining the audience). Crisis management: types of crises, 
course of the crisis, participants of the crisis, crisis intervention program, rules of conduct. Ethics in PR 
activities: ethical codes and anti-codes, "moral code", neutralization of ethical norms. 

55. 
Autopresentation and Public 
Speech/Autoprezentacja 
 

Rozpoznawanie słuchacza/audytorium. Sztuka opowiadania o sobie i sztuka perswazji.  Ustalanie 
tematów autonarracji i przemówień. Techniki komponowania i kształtowania stylu wypowiedzi w 
bezpośrednim kontakcie z audytorium.  Odpowiedni dobór dowodów, toposów i środków emocjonalnych 
do autoprezentacji i do przemówień.  Budowanie form argumentacyjnych, odpieranie zarzutów. 
Rozpoznawanie sofizmatów i chwytów erystycznych. Sztuka zapamiętywania tekstu (lub jego elementów) 
oraz umiejętne posługiwanie się tekstem wystąpienia w sytuacji, gdy treść nie została zapamiętana. 
Pokonywanie lęku przed występowaniem, pozytywne wykorzystywanie tremy, techniki relaksacyjne. 
Utrzymywanie kontaktu z publicznością, podtrzymywanie uwagi słuchaczy. Odpowiednie użyciu głosu (w 
zakresie słyszalności, wyraźności i wyrazistości). Odpowiednie użycie ruchu, tzw. mowa ciała, estetyka 
gestu, mimika. Przygotowywanie scenografii wystąpienia (odpowiednia przestrzeń). Znaczenie stroju 
podczas autoprezentacji i wystąpień publicznych. Reżyseria akcji retorycznej (integrowanie środków 
werbalnych i niewerbalnych) wobec potrzeby naturalności wystąpienia, jego zgodności z indywidualną 
ekspresją osoby. Sztuka dyskusji, odpowiadanie na pytania jako część wystąpienia publicznego. 
 
Listener / Auditorium Recognition. The art of telling about yourself and the art of persuasion. Setting 
topics for self-narratives and speeches. Techniques of composing and shaping the style of expression in 
direct contact with the audience. Appropriate selection of evidence, topos and emotional means for self-
presentation and speeches. Building argumentative forms, refuting allegations. Recognition of sophisms 
and eristic tricks. The art of remembering the text (or its elements) and skilful use of the text in a 
situation where the content has not been remembered. Overcoming fear of occurrence, positive use of 
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stage fright, relaxation techniques. Maintaining contact with the audience, maintaining the attention of 
listeners. Appropriate use of voice (in terms of audibility, clarity and expressiveness). Appropriate use of 
traffic, so-called body language, gesture aesthetics, facial expressions. Preparing the set design 
(appropriate space). The importance of dress during self-presentation and public speaking. Directing 
rhetorical action (integrating verbal and non-verbal measures) in view of the need for naturalness of 
speech, its compliance with the individual expression of a person. The art of discussion, answering 
questions as part of a public speech. 

56. Economy/Ekonomia 

Przedmiot ekonomii. Gospodarka, jako przedmiot badań ekonomii. Cele i metody koordynacji działalności 
gospodarczej. Cel a ryzyko i niepewność w działalności gospodarczej podmiotów. Środki działalności 
gospodarczej. Pojęcie zasobów gospodarczych. Akumulacja i alokacja zasobów. Przedsiębiorstwo jako 
podmiot działalności gospodarczej. Tradycyjna a współczesna koncepcja przedsiębiorstwa. Konkurencja 
a kooperacja. Rodzaje przedsiębiorstw i ich cele. Teoria równowagi i popytu konsumenta. Mechanizm 
rynkowy i cena. Istota ceny. Rodzaje i funkcje cen. Cena jako funkcja popytu. Cena jako funkcja podaży. 
Pojęcie rynku. Pieniądz i bank. Istota pieniądza. Funkcje i rodzaje pieniądza. Siła nabywcza pieniądza i 
jej zmiany. Gospodarka narodowa, jako przedmiot badań naukowych. Struktura gospodarki narodowej. 
Klasyfikacja struktur i czynniki zmian strukturalnych. Mechanizm ekspansji gospodarczej. Pojęcie rozwoju 
gospodarczego. Rozwój a wzrost gospodarczy. Mierniki rozwoju gospodarczego. 
 
Subject of economics. Economy as an object of economics research. Goals and methods of business 
coordination. Objective and risk and uncertainty in the business operations of entities. Business 
measures. The concept of economic resources. Accumulation and allocation of resources. An enterprise 
as a business entity. Traditional and modern enterprise concept. Competition and cooperation. Types of 
enterprises and their goals. Theory of balance and consumer demand. Market mechanism and price. The 
essence of the price. Price types and functions. Price as a function of demand. Price as a function of 
supply. The concept of market. Money and bank. The essence of money. Functions and types of money. 
Purchasing power of money and its changes. National economy as a subject of scientific research. 
Structure of the national economy. Classification of structures and factors of structural changes. The 
mechanism of economic expansion. The concept of economic development. Development and economic 
growth. Economic development measures. 

57. Media Genres/Gatunki medialne 

Pojęcie genologii. Geneza i ewolucja gatunków dziennikarskich, definicja gatunku, kryteria podziału 
gatunków, wzorzec gatunkowy jako zbiór reguł, sygnały gatunkowe. Prasowe gatunki dziennikarskie – 
informacja, podział, kryteria podziału. Gatunki prasowe, teoria gatekeepingu, infoteinment, 
sprawozdanie, infografia, infografika, fotografia prasowa. Wywiad – geneza, cechy gatunkowe, odmiany, 
pytania, interakcja, role dziennikarza, fait divers. Gatunki publicystyczne – cechy, kryteria podziału; 
komentarz, artykuł, artykuł wstępny, felieton. Reportaż w prasie, feature. Serwis informacyjny w radiu 
publicznym i komercyjnym – analiza i porównanie, magazyn radiowy, audycja dokumentalna. Inne formy 
radiowe: reportaż, słuchowisko, radiowy komentarz autorski, felieton radiowy. Gatunki telewizyjne: film 
telewizyjny, film dokumentalny, magazyn telewizyjny (informacyjny, tematyczny), program poranny, 
program informacyjny (serwis), program popularnonaukowy, program publicystyczny, program 
rozrywkowy, program sportowy, reality show, reportaż telewizyjny, soap opera, serial telewizyjny, 
sitcom, telenowela, telenowela dokumentalna, talk-show, teatr telewizji, teleturniej. Nowe media i 
problemy gatunkowości.  
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The concept of genology. Genesis and evolution of journalistic genres, genre definition, criteria for genre 
division, genre pattern as a set of rules, genre signals. Press journalistic genres - information, breakdown, 
breakdown criteria. Press genres, gatekeeping theory, infoteinment, report, infography, infographic, 
press photography. Interview - genesis, genre features, varieties, questions, interaction, journalist roles, 
fait divers. Journalistic genres - features, criteria of division; commentary, article, editorial, column. 
Press coverage, feature. Information service on public and commercial radio - analysis and comparison, 
radio magazine, documentary broadcast. Other radio forms: reportage, radio play, author's radio 
commentary, radio column. TV genres: television film, documentary film, television magazine 
(informative, thematic), morning program, information program (website), popular science program, 
publicist program, entertainment program, sports program, reality show, television reportage, soap 
opera, television series, sitcom, soap opera, documentary soap opera, talk show, television theater, 
game show. New media and genre problems. 

58. Social Psychology/Psychologia 
społeczna 

Wprowadzenie do psychologii społecznej. Motywy społeczne. Wpływ społeczny. Postawy. Stereotypy i 
uprzedzenia. Atrakcyjność interpersonalna. Prospołeczność. Agresja. Stanfordzki Eksperyment 
Więzienny. Władza i jej natura. Konflikt społeczny i jego rozwiązywanie. Płeć, geny a kultura. Stres i 
radzenie sobie z nim. 
 
Introduction to social psychology. Social themes. Social influence. Attitudes. Stereotypes and prejudices. 
Interpersonal attractiveness. Prospołeczność. Aggression. Stanford Prison Experiment. Authority and its 
nature. Social conflict and its resolution. Gender, genes and culture. Stress and dealing with it. 

59. 
Methods of Media 
Research/Metody 
Badań medioznawczych 

Naukowe opisywanie świata mediów i zjawisk komunikologicznych. Istota metody naukowej. Metody 
poznawcze. Procedury badawcze. Istota hipotezy i pytania badawczego. Kluczowe elementy badań. 
Pojęcia i konstrukty. Zmienne jako element poszukiwań zależności między zjawiskami społecznymi i 
medialnymi. Zmienne zależne i niezależne. Próbkowanie. Zależności między populacją a próbką. Sposoby 
konstruowania próby badawczej. Zasada prezentatywności próby wobec badanej populacji. Błąd 
próbkowania. Metody badań jakościowych. Cele badań jakościowych. Zalety i uzasadnienie stosowania 
badań jakościowych. Obserwacje terenowe. Grupy fokusowe. Metody badań jakościowych. Studia 
przypadku. Wywiady pogłębione. Metodologia tworzenia sprawozdań z metod jakościowych. Analiza 
treści i zawartości przekazów medialnych. Uzasadnienie stosowania analizy treści. Etapy analizy treści i 
jej ograniczenia. Wiarygodność i trafność. Metody badań sondażowych. Użyteczność badań sondażowych. 
Zasady formułowania pytań. Struktura kwestionariusza ankiety. Praktyka badań ankietowych. Trudności 
w pracy ankietera.  
 
Scientific description of the world of media and communication phenomena. The essence of the scientific 
method. Cognitive Methods. Research procedures. The essence of the hypothesis and research question. 
Key elements of research. Concepts and constructs. Variables as part of the search for relationships 
between social and media phenomena. Dependent and independent variables. Sampling. Relationships 
between population and sample. Ways of constructing a research sample. The principle of sample 
representativeness to the studied population. Sampling Error. Qualitative research methods. Qualitative 
research goals. Advantages and justification for the use of qualitative research. Field observations. Focus 
groups. Qualitative research methods. Case studies. In-depth interviews. Methodology for creating 
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reports on qualitative methods. Analysis of the content and content of media messages. Justification for 
the use of content analysis. Stages of content analysis and its limitations. Credibility and accuracy. 
Survey research methods. Usefulness of surveys. Rules for formulating questions. Structure of the 
questionnaire. Survey practice. Difficulties in the interviewer's work. 

60. Radio Workshop/Warsztat 
radiowca 

Elementy składowe anteny radiowej. Rola prezentera radiowego w poszczególnych stacjach. Wskazanie 
cech prezentera radiowego. Przedstawienie planu spotkań. Rodzaje radia. Radio publiczne i komercyjne, 
analogowe i cyfrowe. Wskazanie różnic i cech wspólnych na rynku Polskim i europejskim. Przedstawienie 
wytycznych do zadania domowego (omówienie poszczególnych stacji). Radio w Polsce. Omówienie 
poszczególnych stacji pod kątem podanych wcześniej wytycznych. Podsumowanie informacji o roli 
prezentera radiowego.  
Wejście antenowe. Podstawowe pole działania prezentera radiowego. Wyjaśnienie pojęcia. Prezentacja 
różnych wejść antenowych z uwzględnieniem rodzajów programów radiofonii publicznych i prywatnych. 
Przygotowanie wejścia antenowego przez studentów. 
 
Components of the radio antenna. The role of a radio presenter at individual stations. Indication of the 
features of the radio presenter. Presentation of the meeting plan. Types of Radio. Public and commercial 
radio, analogue and digital. Indication of differences and common features on the Polish and European 
market. Presentation of homework guidelines (discussion of individual stations). Radio in Poland. 
Discussion of individual stations in terms of previously given guidelines. Summary information about the 
role of a radio presenter. Antenna input. The basic field of operation of the radio presenter. Explanation 
of the concept. Presentation of various antenna inputs, including types of public and private radio 
programs. Preparation of antenna input by students. 

61. 
Media Systems in 
Europe/Systemy 
medialne w Europie 

Medialny w systemie społecznym. Pojęcie systemu medialnego (kategoria analizy systemowej w naukach 
humanistycznych), systemu komunikowania masowego, systemu medialnego. Transformacja systemu 
medialnego w Polsce – od monopolu do duopolu. Podstawy prawne funkcjonowania mediów w Polsce. 
Dziennikarz w Polsce. Prawo prasowe. Rynek polskich mediów na początku XXI wieku. Rynek mediów 
elektronicznych w Polsce. Analiza systemowa według nowego podejścia do teorii systemów medialnych 
w ujęciu D. Hallina i P. Manciniego. Stany Zjednoczone – system liberalny – idealny? Prasa i media 
elektroniczne – rozwój i stan obecny. Brytyjskie media – model społecznej odpowiedzialności czy neo-
liberalny? BBC i ‘cała reszta’, czyli komercyjne podmioty na publicznym rynku. Prasa w Wielkiej Brytanii. 
Model demokratycznego korporacjonizmu. Model spolaryzowanego pluralizmu. Czwarty model? Systemy 
medialne krajów postkomunistycznych (Czechy i Słowacja, Węgry). 
 
Media in the social system. The concept of media system (category of system analysis in the humanities), 
mass communication system, media system. Transformation of the media system in Poland - from 
monopoly to duopoly. Legal basis for the functioning of the media in Poland. Journalist in Poland. Press 
law. Polish media market at the beginning of the 21st century. Electronic media market in Poland. System 
analysis according to the new approach to the theory of media systems in the perspective of D. Hallin 
and P. Mancini. United States - Liberal System - Perfect? Electronic press and media - development and 
current status. British media - a model of social responsibility or neo-liberal? BBC and 'all the rest', i.e. 
commercial entities on the public market. Press in Great Britain. Model of democratic corporatism. Model 
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of polarized pluralism. Fourth model? Media systems of post-communist countries (Czech Republic and 
Slovakia, Hungary). 

62. Local Media/Media lokalne 

Najważniejsze definicje mediów lokalnych i ich funkcje. Periodyzacja przemian mediów w Polsce po roku 
1989 ze szczególnym uwzględnieniem mediów regionalnych i lokalnych. Orkla Media – ważniejsze 
informacje o koncernie. Orkla media w Polsce – początki działalności. Orkla Media w Polsce w latach 1991 
– 2006. Podbój rynków regionalnych i lokalnych. Fuzje dzienników.  
 
The most important local media definitions and their functions. Periodization of media changes in Poland 
after 1989, with particular emphasis on regional and local media. Orkla Media - more important 
information about the concern. Orkla media in Poland - the beginnings of activity. Orkla Media in Poland 
in the years 1991–2006. Conquest of regional and local markets. Log mergers. 

63. 
Social and Cultural Media 
Influence/Społeczne i kulturowe 
oddziaływanie mediów 

Krytyka kultury masowej i współczesnych mediów. Determinizm technologiczny wg Marshalla McLuhana.  
Od kultury masowej do kultury popularnej. Kultura symulacji Jeana Baudrillarda 
Postmodernistyczna perspektywa badania mediów. Społeczeństwo ponowoczesne. Teorie po-krytyczne. 
 
Criticism of mass culture and modern media. Technological determinism according to Marshall McLuhan. 
From mass culture to popular culture. Culture of Jean Baudrillard simulations. Postmodern perspective 
of media research. Post-modern society. Post-critical theories. 

64. 
Analysis of Media 
Discourse/Analiza 
dyskursu medialnego 

Pojęcie dyskursu. Język, mówienie, tekst, dyskurs.  Dyferencjacja dyskursu ze względu na referencję. 
Mediatyzacja. Relacja: media a polityka. Absorbcja i konwergencja dyskursu medialnego. Internet a 
dyskurs medialny. Nowe media a stare media. Wyznaczniki strukturalne, stylistyczne, językowe, 
stylistyczne dyskursu medialnego. Mediatyzacja dyskursu publicznego.  Tabloidyzacja dyskursu 
publicznego. Media w kulturze XXI wieku.  Relacja: media a inne systemy komunikacyjne (np. polityka, 
religia, nauka). 
 
The concept of discourse. Language, speaking, text, discourse. Discourse differentiation due to reference. 
The media. Relation: media and politics. Absorption and convergence of media discourse. Internet and 
media discourse. New media and old media. Structural, stylistic, linguistic and stylistic determinants of 
media discourse. Mediatization of public discourse. Tabloidization of public discourse. Media in the 21st 
century culture. Relation: media and other communication systems (e.g. politics, religion, science). 

65. Marketing and Advertising 
/Marketing i reklama 

Kotlera koncepcja marketingu – podstawy, polemika. Reklama jako forma komunikacji. Reklama wobec 
innych narzędzi marketingowych. Definicja(definicje) reklamy. Typologie reklamy. Prawne aspekty 
reklamy. Psychologiczne aspekty reklamy. Nośniki reklamy. Byron Sharp i rewolucja w marketingu. 
Rynek reklamy w Polsce i na świecie. Agencje reklamowe, agencje kreatywne. Reklama społeczna. 
Reklama polityczna. Czego chcą klienci, czyli rzecz o trendach. Brief reklamowy – warsztat.  
Kotler's concept of marketing - basics, polemics. Advertising as a form of communication. Advertising to 
other marketing tools. Definition (s) of the advertisement. Typologies of advertising. Legal aspects of 
advertising. Psychological aspects of advertising. Advertising media. Byron Sharp and a revolution in 
marketing. Advertising market in Poland and in the world. Advertising agencies, creative agencies. Social 
advertising. Political advertising. What customers want - a thing about trends. Advertising brief - 
workshop. 
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66. Seminar/Seminarium 

Wdrażanie i doskonalenie techniki pisania pracy naukowej (magisterskiej). Pogłębianie wiedzy na 
wybrany temat. Prezentowanie w formie pisemnej i ustnej wyników swojej pracy badawczej. 
Opracowanie przekrojowych tematów problemowych z zakresu nauk o komunikacji społecznej i mediach. 
 
Implementation and improvement of the technique of writing a scientific (master's) thesis. Deepening 
knowledge on a selected topic. Presenting the results of your research in written and oral form. 
Development of cross-cutting problem topics in the field of social communication and media sciences. 

67. TV Workshop/Warsztat TV 

Podstawowe zasady wystąpień publicznych. Specyfika pracy przed kamerą, na scenie i w każdej sytuacji 
komunikacyjnej. Komunikacja werbalna i pozawerbalna, jej znaczenie w komunikacji. Synteza 
wypowiedzi, sztuka oratorska i „storytelling”. Wypowiedź medialna i umiejętność istnienia w przestrzeni 
publicznej na podstawie wybranych wystąpień. Znaczenie głosu w wystąpieniach publicznych. Kultura 
słowa i świadomość językowa. Ćwiczenia wypowiedzi przed kamerą (analiza i ocena wystąpień). Trening 
dykcji i artykulacji. 
 
Basic principles of public speaking. The specificity of working in front of the camera, on stage and in 
every communication situation. Verbal and non-verbal communication, its importance in communication. 
Synthesis of statements, oratory art and "storytelling". Media statement and the ability to exist in public 
space based on selected speeches. The importance of voice in public speaking. Word culture and language 
awareness. Exercises for speech in front of the camera (analysis and evaluation of speeches). Diction 
and articulation training. 

68. Media Law and Copyright/Prawo  
mediów i prawo autorskie 

System źródeł prawa w RP. Wolność słowa i prawo do informacji w Konstytucji RP i regulacjach 
międzynarodowych. Ochrona dóbr osobistych w świetle prawa międzynarodowego i Konstytucji RP. Dobra 
osobiste w Kodeksie Cywilnym i w Kodeksie Karnym. Cele ochrony własności intelektualnej. Przedmioty 
ochrony prawa autorskiego. Autorskie prawa osobiste i majątkowe, przeniesienie, korzystanie. Prawo 
prasowe – podstawowe pojęcia. Prawa i obowiązki dziennikarzy. Prawo konkurencji. Prawo do 
autoryzacji. Odpowiedzialność karna i cywilna w mediach. 
 
The system of sources of law in the Republic of Poland. Freedom of expression and right to information 
in the Polish Constitution and international regulations. Protection of personal rights in the light of 
international law and the Polish Constitution. Personal rights in the Civil Code and the Penal Code. 
Objectives of intellectual property protection. Subjects of copyright protection. Copyright personal and 
property rights, transfer, use. Press law - basic concepts. Rights and obligations of journalists. 
Competition Law. Right to authorization. Criminal and civil liability in the media. 

69. Media Ethics/Etyka mediów 

Pojęcie deontologii mediów oraz sposoby kształtowania odpowiedzialności mediów. Istota społecznej 
odpowiedzialności mediów. Tradycyjne narzędzia systemu odpowiedzialności mediów obecne na polskim 
rynku medialnym. Specyfika działania Rady Etyki Mediów oraz pozostałe elementy polskiego systemu 
odpowiedzialności mediów. Narzędzia systemu odpowiedzialności mediów w przykładowych krajach 
europejskich. Mechanizmy systemu odpowiedzialności mediów w nowych mediach. Etyczne komplikacje 
zawodu dziennikarskiego w codziennej praktyce. 
 
The concept of media deontology and ways of shaping media responsibility. The essence of social 
responsibility of the media. Traditional tools of the media responsibility system present on the Polish 
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media market. The specificity of the Media Ethics Council's activities and other elements of the Polish 
media responsibility system. Media responsibility system tools in sample European countries. 
Mechanisms of the media responsibility system in new media. Ethical complications of the journalistic 
profession in everyday practice 

70. Public Opinion/Opinia publiczna 

Historyczne ujęcie opinii publicznej. Walter Lippman. Sposoby definiowania opinii publicznej. Metody 
badawcze. Paradygmaty. Teorie i systemy. Rola opinii publicznej w społeczeństwach demokratycznych. 
Rola mediów w kreowaniu opinii publicznej. Technika analizy zawartości. Metody dobory próby 
badawczej. Projektowanie badań. Grupy fokusowe, technika Delphi, metoda Q i inne. Rola perswazji w 
kształtowaniu opinii publicznej. Teoria spirali milczenia Elisabeth Noelle-Neumann. Wpływ opinii 
publicznej na prowadzenie polityki zagranicznej. Stereotypy a opinia publiczna.  
 
Historical approach to public opinion. Walter Lippman. Ways to define public opinion. Research methods. 
Paradigms. Theories and systems. The role of public opinion in democratic societies. The role of the 
media in creating public opinion. Content analysis technique. Selection methods of the research sample. 
Research design. Focus groups, Delphi technique, Q method and others. The role of persuasion in shaping 
public opinion. The spiral of silence theory Elisabeth Noelle-Neumann. The impact of public opinion on 
foreign policy. Stereotypes and public opinion. 

71. 
Language 
Pragmatics/Pragmatyka  
językowa 

Pragmatyka jako dyscyplina zajmująca się aktami mowy – definicje, obszary badań pragmatycznych. 
Pragmatyka a semantyka. Pragmatyka jako nauka o działaniu człowieka poprzez użycie środków 
językowych (i pozajęzykowych). Klasyfikacje aktów mowy według Austina i Searle’a – konstatywy, 
performatywy, lokucja, illokucja, perlokucja. Warunki skuteczności (fortunności) aktu mowy. Typy 
kontekstów i ich rola w komunikacji. Werbalne i niewerbalne wykładniki aspektu illokucyjnego. Językowe 
wyznaczniki intencji komunikatu.  Funkcje języka i wypowiedzi w świetle teorii aktów mowy. Teoria 
implikatur konwersacyjnych Grice’a - maksymy ilości, jakości, stosunku i sposobu. Analiza pośrednich i 
metaforycznych aktów mowy, zagadnienie komunikacji nie wprost (presupozycje, konotacje, implikacje, 
style konwersacyjne). Stosowanie maksym uprzejmości jako przejaw pragmatycznego podejścia do 
komunikacji. Pragmatyczna analiza wybranych aktów mowy związanych z praktyką dziennikarską, 
propagandą, PR-em i reklamą – z uwzględnieniem analizy dyskursu, kwestii uwarunkowań 
kontekstowych: społecznych, kulturowych, obyczajowych, etycznych etc. 
 
Pragmatics as a discipline dealing with speech acts - definitions, areas of pragmatic research. Pragmatics 
and semantics. Pragmatics as a science of human activity through the use of language (and non-
language) means. Classifications of speech acts according to Austin and Searle - constants, 
performatives, locution, illocution, perlocation. Conditions for the effectiveness of the speech act. Context 
types and their role in communication. Verbal and nonverbal exponents of the illocutionary aspect. 
Language indicators of the intention of the message. Functions of language and speech in the light of 
speech act theory. Grice's theory of conversational implications - maximal quantity, quality, ratio and 
method. Analysis of indirect and metaphorical speech acts, the issue of direct communication 
(presuppositions, connotations, implications, conversational styles). The use of courtesy maxims as a 
manifestation of a pragmatic approach to communication. Pragmatic analysis of selected speech acts 
related to journalistic practice, propaganda, PR and advertising - including discourse analysis, issues of 
contextual conditions: social, cultural, moral, ethical etc. 
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72. 
Communication/Komunikacja  
międzykulturowa 
międzynarodowa 

Wprowadzenie do teorii komunikowania interkulturowego: podstawowe definicje i typy komunikowania, 
stosunki międzynarodowe a komunikowanie interkulturowe, Polska a sąsiedzi. Dalsze wprowadzenie do 
podstawowych podejść badawczych komunikowania interkulturowego. Komunikowanie werbalne, 
niewerbalne. Teorie Edwarda T. Halla, wprowadzenie do teorii standardów kulturowych, typologia 
czterech wymiarów Geerta Hofstedego. Kontynuacja badań Geerta Hofstedego, projekt GLOBE – 
incydenty krytyczne. Stereotypy – funkcja, rodzaje: autostereotyp, heterostereotyp, wstęp do badań nad 
pamięcią zbiorową: pamięć kulturowa, pamięć komunikatywna. Polskie i niemieckie stereotypy etniczne, 
Polacy w oczach sąsiadów, sąsiedzi w oczach Polaków, polska i niemiecka kultura komunikacji. Polska i 
niemiecka kultura komunikacji ciąg dalszy. Analiza przykładów: muzea i wystawy w Polsce i w Niemczech. 
 
Introduction to the theory of intercultural communication: basic definitions and types of communication, 
international relations and intercultural communication, Poland and neighbors. Further introduction to 
basic intercultural communication research approaches. Verbal, non-verbal communication. Edward T. 
Hall's theories, introduction to the theory of cultural standards, typology of four dimensions of Geert 
Hofstede. Continuation of Geert Hofstede's research, GLOBE project - critical incidents. Stereotypes - 
function, types: autostereotype, heterostereotype, introduction to research on collective memory: 
cultural memory, communicative memory. Polish and German ethnic stereotypes, Poles in the eyes of 
neighbors, neighbors in the eyes of Poles, Polish and German communication culture. Polish and German 
communication culture continued. Analysis of examples: museums and exhibitions in Poland and 
Germany. 

73. 

Audiovisual Forms of 
Communication  
(workshop)/Audiowizualne formy  
komunikacji (warsztat) 

Etap pre-produkcji filmu. Rola scenariusza i storyboardu. Opracowywanie listy ujęć do realizacji. 
Ćwiczenia praktyczne, praca z kamerą. Realizacja krótkiej etiudy filmowej (temat: czynność).  
Kontynuacja realizacji etiudy filmowej. Warsztat montażu filmowego. Dźwięk i światło w filmie. Ćwiczenia 
praktyczne. Realizacja etiudy filmowej (temat: detal). Filmy promocyjne i reklamowe. Omówienie 
przykładowych realizacji. Planowanie pracy nad własnymi projektami filmowymi. Praca w studio – 
realizacja zdjęć do własnych projektów filmowych. Rozpoczęcie montażu własnych projektów filmowych. 
Postprodukcja, korekcja barwna, udźwiękowienie filmów. Przygotowanie projektów do publicznego 
wyświetlenia. 
 
Pre-production stage of the film. The role of the script and storyboard. Developing a list of shots for 
implementation. Practical exercises, work with the camera. Production of a short film etude (theme: 
action). Continuation of the film etude. Film editing workshop. Sound and light in the movie. Practical 
exercises. Realization of a film etude (topic: detail). Promotional and advertising films. Discussion of 
sample implementations. Planning work on your own film projects. Work in the studio - taking photos 
for your own film projects. Start editing your own movie projects. Post-production, color correction, film 
sound. Preparation of projects for public display. 

74. Specialization Project/Projekt  
specjalnościowy 

Definiowanie projektu, rodzaje projektów. Specyfika projektów dotyczących kształtowania wizerunku 
(m.in. strategie PR). Metodyki zarządzania projektami. Wprowadzenie do metodyki zarządzania cyklem 
projektu. Podstawowe zasady zarządzania projektami. Metodyka analizy sytuacji wyjściowej. Istota i 
metoda organizacyjnej analizy SWOT. Istota i metoda wizerunkowej analizy SWOT. Metodyka 
definiowania problemu, na który odpowiada projekt (np. drzewo problemów). Metodyka określania celów 
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głównych i pobocznych projektu (np. drzewo celów). Analiza interesariuszy na potrzeby projektu (np. 
publiczności, grup docelowych).  
 
Defining the project, types of projects. The specificity of projects related to shaping the image (including 
PR strategies). Project management methodologies. Introduction to project cycle management 
methodology. Basic principles of project management. Methodology of analysis of the initial situation. 
The essence and method of organizational SWOT analysis. The essence and method of image SWOT 
analysis. Methodology for defining the problem to which the project responds (e.g. problem tree). 
Methodology for determining the main and secondary goals of the project (e.g. goal tree). Stakeholder 
analysis for the needs of the project (e.g. audience, target groups). 

75. 
Social Media  
Communication/Komunikacja w  
mediach społecznościowych 

Definiowanie mediów społecznościowych. Przemiany dziennikarstwa w kontekście rozwoju mediów 
społecznościowych. Zmiany w warsztacie dziennikarskim. Algorytmizacja, social media i dziennikarstwo. 
Fake news. Dziennikarze w mediach społecznościowych. Social media w pracy dziennikarza. Ujęcie 
etyczne. Dziennikarstwo obywatelskie. Dziennikarstwo prasowe w kontekście nowych mediów. Mobilność 
komunikowania w mediach społecznościowych a dziennikarstwo. Dziennikarstwo a memetyzacja. 
Projektowanie innowacji medialnej w środowisku społecznościowym. 
 
Defining social media. Journalism changes in the context of social media development. Changes in a 
journalistic workshop. Algorithmization, social media and journalism. Fake news. Journalists on social 
media. Social media at the journalist's job. Ethical approach. Citizen journalism. Press journalism in the 
context of new media. Mobility of communication in social media and journalism. Journalism and 
memetization. Designing media innovation in a social environment. 

76. 
Media Relations and Media  
Planning/Media relations I 
planowanie mediów 

Strategie medialne stosowane w sytuacjach kryzysowych. Organizacja najważniejszych form media 
relations (m.in. konferencja prasowa). Organizacja konferencji prasowej. Określanie głównych jej celów. 
Czas i przestrzeń – zsynchronizowanie terminu konferencji ze specyfiką pracy redakcji, aranżacja 
przestrzeni konferencyjnej. Symulacje konferencji prasowych. Nagrania w studio TV i analiza nagranych 
materiałów. Kto zwycięża w nieustającym pojedynku PR-owcy – media? Jakie strategie są najbardziej 
skuteczne w sytuacjach kryzysowych? Spin doctors – manipulatorzy czy profesjonaliści. Media relations 
jako komunikowanie społeczne. Media relations jako komunikowanie marketingowe. Kształtowanie za 
pośrednictwem media relations kontaktów z otoczeniem zewnętrznym - firmami, strukturami 
administracji rządowej i samorządowej i z organizacjami pozarządowymi. Specyfika działań media 
relations. 
 
Media strategies used in crisis situations. Organization of the most important forms of media relations 
(e.g. press conference). Organization of a press conference. Defining its main goals. Time and space - 
synchronizing the date of the conference with the specifics of the editorial work, arranging the conference 
space. Simulations of press conferences. Recordings in the TV studio and analysis of recorded materials. 
Who wins the relentless duel between PR people - media? What strategies are most effective in crisis 
situations? Spin doctors - manipulators or professionals. Media relations as social communication. Media 
relations as marketing communication. Shaping contacts through the media relations with the external 
environment - companies, government and self-government administration structures and non-
governmental organizations. The specificity of media relations activities. 
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77. 
Cultural-Publicistic  
Journalism/Dziennikarstwo  
publicystyczno-kulturalne 

Polemika prasowa, obiektywizm dziennikarski, zasada wysłuchania drugiej strony, bezstronność, 
oddzielenie informacji od komentarza. Tytułowanie tekstów, zasady, praktyka dziennikarska, ocena 
kulturalnojęzykowa. Komentarz prasowy, struktura, cechy genologiczne, zasady przygotowania. 
Recenzja w prasie, gatunki oceniające, dziennikarstwo specjalistyczne. Wywiad prasowy, dziennikarz 
jako pytający, przygotowanie do przeprowadzenia wywiadu. Zasady redagowania, autoryzacji i publikacji 
wywiadu prasowego, praca z tekstem. Relacje dziennikarz – redaktor – wydawca oraz rzecznik prasowy 
– dziennikarz, służby prasowe – dziennikarz. 
 
Press polemics, journalistic objectivity, the principle of hearing the other side, impartiality, separating 
information from commentary. Text titles, principles, journalistic practice, cultural and language 
assessment. Press commentary, structure, genological features, rules of preparation. Press review, 
specialized journalism. Press interview, journalist as a questioner, preparation for the interview. 
Principles of editing, authorization and publication of press interview, work with text. Relations journalist 
- editor - publisher and spokesperson - journalist, press services - journalist. 
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Załącznik nr 33 
 
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 33 
 

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe 

1 Analiza finansowa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Analiza finansowa wchodzi w skład analizy 
ekonomicznej, będącej filarem analizy działalności przedsiębiorstwa. Zadaniem analizy finansowej jest 
dostarczenie informacji o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, niezbędnych w procesie 
zarządzania oraz wykorzystywanych przez otoczenie przedsiębiorstwa: kredytodawców, kontrahentów, 
inwestorów, audytorów, urzędy statystyczne, itp 

2 Analizy porównawcze w ekonomii 

Porównywanie obiektów społeczno-gospodarczych z punktu widzenia zjawisk prostych, które można opisać za 
pomocą jednej cechy, nie jest trudne. Podobnie jest wówczas, gdy istnieje możliwość wyznaczenia jednej 
zagregowanej wielkości, obrazującej wielkość badanego zjawiska złożonego. Celem przedmiotu jest 
zapoznanie Studenta z podstawowymi metodami wielowymiarowej analizy porównawczej, służącymi do 
porównywaniu obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości. Podstawą analiz jest konstrukcja z wielu 
opisujących zjawisko złożone cech - jednej zagregowanej wielkości, obrazującej aktualny stan badanej 
jednostki.  Student na zajęciach pozna więc narzędzia matematyczno-statystyczne, które pozwolą mu tworzyć 
rankingi pomiędzy badanymi obiektami.    

3 Arytmetyka finansowa 

Przedmiot obowiązkowy. Arytmetyka finansowa stanowi wprowadzenie do rachunku zmian wartości pieniądza 
w czasie. Student potrafi dokonać kalkulacji wartości pieniądza w czasie oraz ocenić korzyści wynikające z 
wyboru odmiennych form oszczędzania i sposobów spłaty długów. Ponadto, zapoznaje się z podstawami 
wyceny wybranych instrumentów rynku pieniężnego i kapitałowego 

4 Atrakcyjność inwestycyjna 
regionów 

Celem przedmiotu jest przedstawienie teoretycznych podstaw rozwoju regionów, ukazanie czynnikami 
warunkującymi ich przemiany, metod klasyfikacji oraz metod analitycznych pozwalających na rozpoznawanie 
stopnia zaawansowania zjawisk społeczno-gospodarczych. Student pozna metody i narzędzia opisu poziomu 
rozwoju regionu, w tym techniki pozyskiwania danych ekonomicznych.   

5 Azjatyckie modele zarządzania 
przedsiębiorstwem 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji/Gospodarka światowa). Przedmiot obejmuje 
tematykę z zakresu azjatyckich metod zarządzania przedsiębiorstwem. We współczesnych przedsiębiorstwach 
na całym świecie dominują dwa modele zarządzania: zachodni i japoński. Zarówno japoński, jak i zachodni 
model zarządzania spowodowały rewolucję w przedsiębiorstwach. Największe różnice pomiędzy zachodnim a 
japońskim stylem zarządzania dotyczą podejścia do zmian oraz postrzegania kultury korporacyjnej. 
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6 Bezpieczeństwo rynku 
finansowego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Bezpieczne i stabilne funkcjonowanie rynku 
finansowego jako całości i instytucji finansowych jest problemem złożonym, istotnym i niezwykle ważnym dla 
zagadnieniem bardzo rozbudowanym. W trakcie wykładów prezentowane będą zarówno rozwiązania 
instytucjonalno – prawne, których celem jest zapewnienie stabilnego i bezpiecznego  funkcjonowania rynku 
finansowego jako takiego, instytucji finansowych oraz ich klientów. Celem jest przedstawienie infrastruktury 
instytucjonalnej tworzącej sieć bezpieczeństwa rynku finansowego w ujęciu krajowym i unijnym (w tym rola 
Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjny, Narodowego Banku Polskiego oraz 
unijnych organów nadzorczych) 

7 Bezpieczeństwo żywności w 
handlu światowym 

Wykład dotyczy określenia rodzajów żywności, będącej przedmiotem handlu międzynarodowego, a zwłaszcza 
żywności ekologicznej, funkcjonalnej, genetycznie zmodyfikowanej, specjalnego przeznaczenia oraz ułatwień 
i przeszkód w ich wymianie. Student poznaje wymagania stawiane każdemu z tych rodzajów żywności przy 
sprzedaży, reklamowaniu, opakowaniu. Zna czym są oświadczenia żywieniowe i oświadczenia zdrowotne i 
jakie mają znaczenie dla przedsiębiorcy. Poznaje standardy bezpieczeństwa żywności obowiązujące na 
obszarze jednolitego rynku. Student umie uzasadnić znaczenie międzynarodowych standardów żywności (np. 
HACCP, NON-GMO, IFC Food) i wskazać przeszkody występujące w handlu żywnością na świecie 

8 Biznes plan 

Biznesplan ogólnie  jest niezbędnym instrumentem aby dokonać właściwej analizy zjawisk zachodzących w 
przedsiębiorstwie i jego otoczeniu oraz przekuć je na konkretne efekty finansowe. Biznesplan składa się w 
wielu kroków, m.in.  koncepcja, określenia misji,  dokonanie analizy otoczenia (analiza SWOT)    aby zakończyć 
go rachunkiem wyników. Celem prowadzonych zajęć będzie z jednej strony poznanie podstawowych kroków 
konstrukcji biznesplanu, a następnie zbudowanie tego dokumentu  dla wybranego samodzielnie przez 
Studenta przedsięwzięcia.  Przedmiot ten ma istotny ładunek poznawczy pozwalający studentowi  w 
przyszłości konstruować i analizować samodzielnie biznesplany różnych podmiotów gospodarczych.  

9 Ekonometria 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest rozumienie przez studenta znaczenia i roli ekonometrii w 
analizach i badaniach ekonomicznych. Podstawowym celem jest wykorzystanie poznanych podstawowych 
teorii ekonomicznych i tworzonych na ich podstawie modeli z wykorzystaniem pakietu statystycznego GRETL. 
W szczególności student zdobędzie umiejętności doboru zmiennych, konstruowania i weryfikacji modeli 
regresji wielorakiej opartych na znanych teoriach naukowych oraz wykorzystania tego typu modeli 
ekonometrycznych do opisu i analizy zjawisk ekonomicznych. 
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10 Ekonomia rozwoju 

Przedmiot obowiązkowy Wyobraź sobie, że w świecie, gdzie smartphony i twitter stały się normą, Ty 
mieszkasz w odległej wiosce w Afryce bez dostępu do elektryczności. Każdego dnia musisz chodzić po wodę 
do studni, która oddalona jest o ponad kilometr od Twojego domu. Wyobraź sobie, że Twoja ośmioosobowa 
rodzina je jeden posiłek dziennie i jedynie okazjonalnie może pozwolić sobie na mięso. Wyobraź sobie, że 
Twoje pozostałe siostry (dwie zmarły na malarię przed ukończeniem trzeciego roku życia) muszą codziennie 
chodzić do szkoły osiem kilometrów przez busz. I tak mają szczęście, Ciebie rodzice rok temu zabrali ze 
szkoły, żebyś mógł im pomóc przy gospodarstwie. Już nigdy do niej nie wrócisz. Nigdy też nie staniesz się 
prawdziwym rolnikiem. Twoja rodzina przejada wszystko co wyprodukuje, a nawet gdy uda się osiągnąć 
nadwyżkę i tak trafi ona na rynek, tylko wtedy, gdy okoliczne drogie będą przejezdne. W zachodnich mediach 
od pewnego czasu pisze się o renesansie gospodarczym w Afryce i poprawiających się wskaźnikach 
ekonomicznych, ale z Twojej perspektywy zupełnie nic się nie zmienia. Czy jest jakiś sposób na wydostanie 
się z tej beznadziei czy może Twoje życie już zawsze będzie tak wyglądało? Kurs Ekonomia rozwoju podejmuje 
fundamentalne pytania z zakresu ekonomii, mianowicie dlaczego niektóre kraje są biedne a inne bogate i 
jakie warunki muszą zostać spełnione, aby kraj wszedł na ścieżkę długofalowego rozwoju? W trakcie kursu 
omówione zostanie pojęcie rozwoju, sposoby jego mierzenia, a także cechy krajów rozwijających się. Kurs 
będzie koncentrował się na takich zagadnieniach jak: wzrost gospodarczy vs. rozwój, teorie rozwoju, ubóstwo 
i nierówności, demografia, kapitał ludzki, rolnictwo tropikalne, teorie handlu i polityka handlowa, zadłużenie i 
stabilność makroekonomiczna, sektor finansowy, polityka fiskalna i rola państwa w gospodarce. Powyższe 
zagadnienia będą omawiane w oparciu o studia przypadku. Pozwoli to na skonfrontowanie treści teoretycznych 
z doświadczeniami poszczególnych krajów i realnymi problemami ich mieszkańców 

11 Ekonomia współdzielenia Przedmiot specjalnościowy (Specjalności Ekonomia innowacji/Gospodarka Światowa). Omówienie 
funkcjonowania nowego modelu gospodarczego, jakim jest ekonomia współdzielenia. 

12 Etyka w biznesie 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa/Ekonomia innowacji). Celem przedmiotu jest 
zapoznanie Studentów z podstawowymi systemami etycznymi i reprezentowanymi przez nie wartościami. 
Absolwent będzie potrafił zakwalifikować daną ocenę zachowania do określonego systemu etycznego i 
uzasadnić to przyporządkowanie. Będzie też umiał porównać systemy etyczne. Dzięki zajęciom Studenci 
rozwiną umiejętność prezentowania argumentów i kontrargumentów odnośnie do oceny etycznej zachowania 
w biznesie, by podjąć próbę rozwiązania konfliktu lub mediacji. 

13 
Ewidencja i opodatkowanie 
małych podmiotów 
gospodarczych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie/Finanse i rachunkowość). Przedmiot prezentuje 
podstawy prawne dopuszczalnych form i zasad opodatkowania małych podmiotów gospodarczych, zwłaszcza 
podatkiem dochodowym. Prezentuje podstawowe obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze ciążące na małych 
podmiotach gospodarczych przypisane do różnych form opodatkowania przychodów (dochodów) z 
prowadzonej działalności gospodarczej zmierzające do prawidłowego obliczenia podatku. W ramach wykładu 
student poznaje teoretyczne zagadnienia dotyczące zasad opodatkowania małych podmiotów gospodarczych 
i nabywa umiejętność  dokonywania optymalnego wyboru formy opodatkowania dochodów z działalności 
gospodarczej. Będzie potrafił poprawnie posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi sferę 
opodatkowania małych przedsiębiorców i ich obowiązków w tym zakresie, w tym także obowiązków 
ewidencyjnych. Celem tego wykładu jest prezentacja zasad opodatkowania oraz zasad ewidencji podatkowej 
na gruncie podatków dochodowych i obrotowych dedykowanych małym podmiotom gospodarczym  oraz 
zaznajomienie ze sposobami i metodami dokumentowania zdarzeń podatkowoprawnych dla ustalenia w 
sposób sformalizowany rzeczywistej wielkości podstawy opodatkowania i kwoty zobowiązania podatkowego 
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14 Finanse publiczne 
Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). W ramach przedmiotu student nabywa wiedzę o 
zakresie, strukturze i specyfice finansów publicznych. Ponadto student nabywa umiejętność analizy regulacji 
prawnych z zakresu finansów publicznych. 

15 Giełdy w gospodarce 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Giełdy, ze względu na przedmiot obrotu 
możemy podzielić  na: towarowe, pieniężne i usługowe. Przedmiotem szczególnego naszego zainteresowania 
będą giełdy pieniężne. Poznamy nie tylko zasady funkcjonowania giełd aby szczególną uwagę skupić  na 
giełdach jako miejscach przepływu kapitału. Z jednej strony inwestorzy dysponujący kapitałem, z drugiej 
emitenci poszukujący kapitału. Ten sposób przepływu środków finansowych jest niezwykłym dopełnieniem 
rynku bankowego . Poznamy wiele giełd i postaramy się ocenić ich potencjał dla gospodarki. 

16 Gospodarka oparta na wiedzy 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów 
z problematyką roli wiedzy i innowacji w rozwoju gospodarczym państw oraz teorii zarządzania 
przedsiębiorstwem. Po ukończeniu cyklu wykładów Student zna podstawowe pojęcia z obszaru 
gospodarowania wiedzą, rozumie istotę oraz rolę wiedzy, wynalazków i innowacji w procesie zarządzania na 
poziomie mikro i makroekonomicznym. Podejmuje również próby inicjowania samodzielnej aktywności 
wynalazczej 

17 Gry i optymalne decyzje 

Zaznajomienie studentów z metodami badań operacyjnych stosowanymi w celu podejmowania optymalnych 
decyzji. Pokazanie ich praktycznych zastosowań, nabycie umiejętności rozwiązywania zadań problemowych 
pochodzących z różnych dziedzin życia, w szczególności z uwzględnieniem problemów natury ekonomicznej. 
Absolwent będzie znał istotę badań operacyjnych, metody budowania i rozwiązywania problemów 
programowania liniowego, problem transportowy, teorię gier (gry dwuosobowe z sumą zerową, gry z naturą, 
kryteria wyboru optymalnych decyzji w warunkach niepewności),oraz inne wybrane algorytmy z zakresu 
zadań decyzyjnych (algorytm węgierskim, problem komiwojażera,  programowanie dynamiczne, sieciowe). 
Absolwent będzie potrafił budować modele decyzyjne, rozwiązywać problemy decyzyjne  na podstawie 
kryteriów ekonomicznej efektywności oraz także stosować oprogramowanie  komputerowe w celu 
rozwiązywania złożonych problemów decyzyjnych 

18 Harmonizacja podatków w UE 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z 
procesem harmonizacji podatkowej krajów UE. Chodzi tutaj nie tylko o zobowiązanie formalne zbliżenia 
stawek podatkowych podatku VAT, ale również o proces zbliżenia podatków bezpośrednich wymuszonych 
przez konkurencję międzynarodową. Przedmiotem wykładu są również problemy koordynacji polityki fiskalnej 
w ramach kryteriów konwergencji 

19 Historia myśli ekonomicznej 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z historią nauki ekonomii, kryteriami 
wyodrębniania kierunków ekonomicznych i ich paradygmatami. Studenci nabędą wiedzę o teoriach głównych 
przedstawicieli kierunków w ekonomii i różnicach między nimi. Absolwent będzie potrafił wskazać argumenty 
i kontrargumenty w sporach o kwestie gospodarcze z punktu widzenia różnych szkół w ekonomii. Będzie też 
umiał określić zgodność prowadzonej polityki gospodarczej z przyjętym paradygmatem. Rozwinie umiejętność 
oceny wkładu danej szkoły w rozwój ekonomii. 
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20 Innowacje w gospodarce 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji). Celem kursu jest zapoznanie studentów z rolą 
innowacji i postępu technologicznego w rozwoju gospodarczym i społecznym oraz zmianami społecznymi, 
kulturowymi i ekonomicznymi spowodowanymi stale wprowadzanymi innowacjami.\ 
Tematyka wykładów obejmuje takie zagadnienia jak: Historia gospodarcza a historia innowacji; Innowacje 
które ukształtowały cywilizację – krótki przegląd; Czy innowacje były powodem zdobycia przewagi 
gospodarczej Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych w ostatnich kilkuset latach?; Modele wzrostu 
gospodarczego uwzględniające postęp technologiczny – endogenizacja postępu technologicznego; Rola 
państwa w rozwoju innowacji i innowacyjności. Czy państwo może być przedsiębiorcze?; Współczesna 
rewolucja technologiczna – robotyzacja i sztuczna inteligencja; Czy postęp technologiczny prowadzi do 
bezrobocia 

21 
Innowacyjne zarządzanie 
przedsiębiorstwem 
produkcyjnym 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji). Zapoznanie studentów z istotą i rolą innowacji 
w rozwoju społeczno-gospodarczym i w rozwoju przedsiębiorstwa. Wykształcenie umiejętności zarządzania 
innowacjami w przedsiębiorstwie produkcyjnym.  

22 
Innowacyjne zarządzanie 
przedsiębiorstwem handlowym i 
usługowym 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
ze specyfiką zarządzania przedsiębiorstwem handlowym  i usługowych oraz identyfikacją instrumentów 
marketingowych, stosowanych w konstruowaniu strategii przedsiębiorstwa 

23 Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z problematyką internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw w kontekście teoretycznym i praktycznym. 
Tematyka przedmiotu poświęcona jest internacjonalizacji działalności gospodarczej, modelom 
internacjonalizacji przedsiębiorstw, formom internacjonalizacji, bezpośrednim inwestycjom zagranicznym, 
etapom  budowania strategii umiędzynarodowienia, przewadze konkurencyjnej  przedsiębiorstwa 
międzynarodowego, konkurencyjności przedsiębiorstwa międzynarodowego oraz strategiom konkurencji w 
biznesie międzynarodowym.  

24 Inwestycje Przedmiot do wyboru. Inwestycje jako zjawisko gospodarcze 
25 Język nowożytny Język obcy 

26 
Komputerowe systemy 
finansowo-księgowe w 
rachunkowości 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Celem przedmiotu jest zapoznanie 
Studentów z komputerowymi systemami finansowo-rachunkowymi wykorzystywanymi w podmiotach 
gospodarczych. Absolwent po ukończeniu kursu otrzyma zaświadczenie wydawane przez producenta 
oprogramowania. 

27 Konstytucyjne podstawy ustroju 
ekonomicznego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów 
w tematykę prawno-ustrojową bezpośrednio lub pośrednio powiązaną z funkcjonowaniem gospodarki 
państwa. Skonfrontowanie zasad prawnych odnoszących się do gwarantowanych konstytucyjnie praw i 
wolności jednostki  z mechanizmami ekonomicznymi powinno doprowadzić do wskazania obszarów wpływu 
prawa na procesy ekonomiczne. Szczegółowe poznanie kilku wybranych zasad ustroju oraz reguł 
dopuszczalnego ograniczenia praw i wolności powinno umożliwić samodzielne dostrzeganie relacji pomiędzy 
prawem a otoczeniem, w którym  funkcjonuje, każdy podmiot gospodarczy.  
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28 Kontrakty międzynarodowe  

1. Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Przedmiot obejmuje prawną problematykę 
transgranicznych umów zawieranych w obrocie gospodarczym (umowy dwustronnie profesjonalne) i 
zagadnienia bezpośrednio z nią powiązane. Student nabędzie wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne 
do oceny zjawisk mających swoje źródło w prawie prywatnym, a występujących w obszarze obrotu 
gospodarczego. Uzyska rozeznanie w zakresie zasad prawnych obowiązujących w międzynarodowym obrocie 
towarami oraz sposobów rozstrzygania sporów. Student będzie umiał ocenić relacje prawne istniejące w 
segmentach B2B oraz B2C. Po zakończeniu kursu student stanie się świadomym swoich praw i obowiązków 
uczestnikiem obrotu gospodarczego 

29 Kryptowaluty i konkurencja 
walutowa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Przedmiot o konkurencji pomiędzy walutami, 
walutach lokalnych, kryptowalutach. Będziemy m.in. zastanawiać się m.in. czy możliwy jest pieniądz bez 
banku centralnego 

30 Makroekonomia 

Przedmiot obowiązkowy. Przedstawia mechanizmy rozwoju gospodarczego w skali państwa, regionu i świata.\ 
Program\ 
Ustroje gospodarcze – klasyfikacja i charakterystyka. Podstawowe kategorie makroekonomiczne. Pomiar 
działalności gospodarczej; systemy rachunków narodowych. Rynki dóbr, pieniądza i siły roboczej a równowaga 
makroekonomiczna. Pieniądz i system pieniężny. Współczesny system bankowy i bank centralny. Inflacja – 
pomiar, rodzaje i skutki. Bezrobocie – rodzaje i sposoby walki z bezrobociem. Polityka monetarna i fiskalna 
państwa. Popyt konsumpcyjny i inwestycyjny. Rozwój gospodarczy i alternatywne modele wzrostu 
gospodarczego (modele: keynesowski, klasyczny, ewolucyjny). Dynamika rozwoju i symulacyjny model 
rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy i rozwój technologiczny. Miary dobrobytu społecznego i jego 
podział. Państwo a rynek; rola państwa w gospodarce. Spontaniczność jako warunek harmonijnego rozwoju 
gospodarczego. Własność prywatna, wolność gospodarcza i rozwój gospodarczy. Kryzys państwa dobrobytu. 
Gospodarka oficjalna i ukryta (szara). Długookresowe treny rozwoju gospodarczego i perspektywy rozwoju 
gospodarczego w pierwszych dekadach XXI wieku 

31 Marketing 

Przedmiot obowiązkowy. W ramach przedmiotu omówione zostaną zagadnienia związane z procesem 
tworzenia strategii marketingowych, od analizy otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa, badań 
marketingowych, zachowań nabywców, segmentację poprzez charakterystykę instrumentów marketingowych 
i kończąc na ocenie skuteczności działalności marketingowej. 

32 Matematyka 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z pojęciami i metodami ilościowymi z 
zakresu analizy matematycznej i algebry liniowej, które w przyszłości posłużą mu jako narzędzia w ilościowym 
ujęciu mechanizmów i procesów ekonomicznych. Przedmiot ten ma przygotować Studenta do zajęć z zakresu 
statystyki, ekonometrii, ekonomii matematycznej i ekonomii menedżerskie 

33 Metody oceny projektów 
gospodarczych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Przedmiot stanowi przegląd 
najważniejszych metod wyceny projektów gospodarczych 

34 Miary ryzyka finansowego 

Podstawowym celem przedmiotu jest nabycie przez studentów umiejętności identyfikacji źródeł ryzyka na 
rynku finansowym, pomiaru i prognozowania zmienności procesów finansowych oraz wyznaczania i 
interpretowania podstawowych miar ryzyka finansowego. Przekazana wiedza ma umożliwić studentowi 
poprawne zastosowanie poznanych miar do oceny ryzyka finansowego 

35 
Międzynarodowa 
konkurencyjność i innowacyjność 
gospodarcza 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z podstawowymi zagadnieniami związanymi z konkurencyjnością i innowacyjnością państw. Absolwent będzie 
potrafił wskazać czynniki determinujące innowacyjność i konkurencyjność gospodarek oraz zależność 
występującą między tymi dwoma kategoriami ekonomicznymi. Będzie świadomy roli państwa w promowaniu 
procesów innowacyjnych i konkurencyjności międzynarodowej 
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36 Międzynarodowa polityka 
podatkowa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe/Gospodarka światowa). Celem przedmiotu jest 
analiza działań koncepcyjnych i legislacyjnych podejmowanych na szczeblu międzynarodowym, w 
szczególności przez OECD i UE, i ich wpływu na regulacje międzynarodowego prawa podatkowego. Celem 
szczegółowym jest prezentacja problematyki unikania (uchylania się od) opodatkowania, narzędzi prawnych 
przeciwdziałających temu zjawisku proponowanych  w ramach  Projektu BEPS i wpływu tych działań na ryzyko 
podatkowe przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej 

37 Międzynarodowe instytucje 
finansowe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Rynki finansowe charakteryzują się 
globalnymi powiązaniami, które w znacznym stopniu  determinują bezpieczeństwo i stabilność lokalnych 
systemów finansowych. Funkcjonowanie rynków finansowych w płaszczyźnie ponadnarodowej mobilizuje 
liczne instytucje międzynarodowe do wypracowywania  standardów (przybierających formę dokumentów), 
których wdrożenie zapobiegać powinno  destabilizacji systemów finansowych, w skali mikro i makro. 
Niebagatelna rola przypada takim instytucjom jak: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Europejski Bank 
Centralny, Bank Światowy , Europejski System Nadzoru Finansowego i wielu innym.  Celem  prowadzonego 
wykładu  jest zapoznanie studentów z zasadami   funkcjonowania tych instytucji oraz podstawowymi 
dokumentami kierowanymi do lokalnych organów nadzoru oraz licznych instytucji finansowych. 

38 
Międzynarodowe Standardy 
Rachunkowości i 
Sprawozdawczości Finansowej  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy 
Studentów z zakresu rachunkowości finansowej, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu regulacji 
międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście różnic w sprawozdawczości. Absolwent będzie potrafił analizować 
oraz prezentować transakcje gospodarcze w zgodzie z interpretacjami oraz rozwiązaniami bazującymi 
zarówno na regulacjach krajowych oraz międzynarodowych 

39 Międzynarodowe stosunki 
gospodarcze 

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot dotyczy problematyki współczesnych międzynarodowych stosunków 
gospodarczych. Podstawowym wyzywaniem współczesnych stosunków gospodarczych jest wybór pomiędzy 
polityką protekcji a polityką wolnego handlu. Wykład przedstawia szczegółowo argumenty za wolnym handlem 
i polityką protekcji. Analizuje szczegółowo narzędzia polityki handlowej i ich efekty ekonomiczne. Podejmuje 
zagadnienia protekcji handlowej USA i wojny handlowej z Chinami i UE. Istotnym zagadnieniem są procesy 
globalizacji i integracji regionalnej. Regionalna integracja obejmuje różne formy od stref wolnego handlu do 
unii gospodarczej i walutowej.  Współczesne międzynarodowe stosunki gospodarcze obejmują również rynki 
finansowe ( eurowaluty, obligacje zagraniczne, akcje) oraz bankowość międzynarodową.  Wykład ma 
doprowadzić do zrozumienia olbrzymiego znaczenia międzynarodowych przepływów gospodarczych dla 
rozwoju każdego kraju  oraz  współpracy międzynarodowej  jako że zaburzenia na rynkach finansowych, 
nierównowaga w bilansie płatniczym, nagłe zmiany kursów mogą być przyczyną kryzysów gospodarczych 

40 Międzynarodowy system 
walutowy 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Student poznaje zagadnienia związane z 
funkcjonowaniem międzynarodowego systemu walutowego, podział systemów walutowych, działanie systemu 
waluty złotej i współczesnego systemu walutowego. Potrafi określić jakie czynniki wpływają na wybór systemu 
walutowego (np. inflacja, integracja gospodarcza, poziom rezerw, fluktuacja kursu walutowego). Zna jakie są 
rodzaje kursów walutowych i jakie ma znaczenie dla gospodarki sztywny, a jakie płynny kurs walutowy. Potrafi 
określić zadania i działania Międzynarodowego Funduszu Walutowego, proponowane zmiany jego 
funkcjonowania. 
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41 Mikroekonomia 

Przedmiot obowiązkowy. Poznanie mechanizmów rozwoju gospodarczego i procesów decyzyjnych 
dokonywanych przez producentów i konsumentów. Zapoznanie słuchaczy z problemami analizy mechanizmów 
gospodarki rynkowej ze szczególnym uwzględnieniem roli innowacji (technicznych i organizacyjnych) w 
procesie gospodarczym. Prezentowany materiał umożliwi słuchaczom lepsze zrozumienie mechanizmów 
ewolucyjnych rozwoju przemysłu, mechanizmów rynkowych w gospodarce kapitalistycznej, roli procesu 
badawczo-rozwojowego i roli innowacji w rozwoju gospodarczy 

42 Nauka o przedsiębiorstwie 

Przedmiot obowiązkowy. Podstawowym założeniem przedmiotu jest prezentacja zasad funkcjonowania 
współczesnego przedsiębiorstwa w zmieniającym się otoczeniu społeczno-gospodarczym, ze szczególnym 
uwzględnieniem metod tworzenia modeli biznesowych, budowy wewnętrznej struktury organizacyjnej oraz 
strategii ekspansji międzynarodowej 

43 Negocjacje w biznesie 

Przedmiot ma na celu przybliżenie istoty i znaczenia negocjacji w praktyce gospodarczej, przekonanie, że 
wzajemne komunikowanie się stron może zapewnić większe korzyści, niż działanie bez porozumienia (na 
własną rękę czy wbrew sobie nawzajem), a także zapoznanie Studentów z podstawowymi pojęciami oraz 
praktyką prowadzenia negocjacji w biznesie. Po ukończeniu cyklu zajęć Student potrafi współdziałać i 
pracować w grupie, przyjmować w niej różne role, posiada przygotowanie do skutecznego zarządzania 
przedsiębiorstwem w trudnych, wielostronnych relacjach zachodzących na rynku, prawidłowo identyfikuje i 
rozstrzyga wyzwania negocjacyjne.  

44 Ochrona konsumenta  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
problematyką ochrony konsumenta w prawie krajowym i europejskim oraz praktycznego zastosowania 
istniejących rozwiązań prawnych. Potrzeba zajęć wynika z coraz większej roli, jaką przypisuje się prawu 
konsumenckiemu, co związane jest ze specyfiką współczesnego rozwoju gospodarczego i zagrożeniami 
płynącymi z globalizacji gospodarki. Student nabędzie wiedzę o prawie ochrony konsumenta i jego znaczeniu 
dla obrotu, zapozna się z treścią regulacji chroniących konsumenta, będzie umiał rozwiązywać problemy 
związane ze stosowaniem przepisów prawa ochrony konsumenta. Po zakończeniu kursu student stanie się 
świadomym swoich praw i obowiązków uczestnikiem obrotu gospodarczego.\ 

45 Ochrona obrotu gospodarczego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Wykład ma na celu przedstawienie istotny 
prawnej ochrony obrotu gospodarczego. Szczególny nacisk zostanie położony na karnoprawną ochronę tegoż 
obrotu oraz zasady odpowiedzialności karnej w biznesie. Szczegółowej analizie poddany zostanie kodeksowy 
katalog przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, do których należą m.in. przestępstwo 
niegospodarności, prania pieniędzy,  czy też oszustwo kredytowe 

46 Ochrona własności intelektualnej  

Przedmiot obowiązkowy. Cykl zajęć obejmujący wykład i ćwiczenia poświęcony jest przedstawieniu źródeł 
uregulowania i podstawowych konstrukcji prawa własności intelektualnej (z uwzględnieniem odrębności prawa 
autorskiego i prawa własności przemysłowej) - na tle elementów praktyki uwzględniającej potrzeby pracy 
zawodowej związanej z wykształceniem ekonomicznym 



9 

47 Opodatkowanie instytucji 
finansowych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). W ramach wykładu zostaną 
zaprezentowane problemy opodatkowania instytucji finansowych podatkiem dochodowym, podatkiem od 
towarów i usług oraz specjalnym podatkiem od niektórych instytucji finansowych, zwanym potocznie 
podatkiem bankowym, wynikające ze specjalnych wymogów im stawianych i wynikających z regulacji 
sektorowych, zwłaszcza w zakresie tworzenia rezerw. W szczególności student pozna szczególne zasady 
ustalania kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w towarzystwach 
ubezpieczeniowych, bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, towarzystwach 
emerytalnych i inwestycyjnych oraz przychodu w instytucjach finansowych. Poza tym, zostaną omówione 
problemy związane z opodatkowaniem świadczonych przez instytucje finansowe usług finansowych podatkiem 
od towarów i usług, w tym ich zwolnienia. Na wykładzie zostaną także zaprezentowane obowiązki ewidencyjne 
nałożone na instytucje finansowe zmierzające do prawidłowego obliczenia podatku dochodowego, VAT oraz 
podatku od niektórych instytucji finansowych 

48 Opodatkowanie w gospodarce 
cyfrowej 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji). Celem przedmiotu jest omówienie wpływu 
rozwoju gospodarki cyfrowej na stanowienie i stosowanie regulacji podatkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem zmian modeli biznesowych przedsiębiorstw w kontekście zjawiska unikania opodatkowania 

49 Organizacja aparatu skarbowego 
Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Rachunkowość i podatki). Przedmiot przedstawia podstawowe zasady 
funkcjonowania aparatu skarbowego w Polsce oraz zasady jego funkcjonowania 

50 Organizacja i funkcjonowanie 
"KAS" 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Obejmuje zapoznanie się z normatywnymi i 
praktycznymi aspektami organizacji i działalności – w różnych trybach proceduralnych - Krajowej 
Administracji Skarbowej. Umożliwi orientację w stanie prawnym oraz posługiwanie się przepisami dla potrzeb 
ich analizy, oceny i interpretacji 

51 Podstawowe pojęcia prawa i 
prawoznawstwa 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawową aparaturą pojęciową 
nauk prawnych, metodami stosowanymi w tych naukach oraz elementarnymi instytucjami i zasadami prawa. 
Tematyka poruszana na wykładzie jest istotna dla ekonomisty, gdyż żadna działalność gospodarcza nie może 
się obyć bez znajomości norm rządzących życiem społecznym. Podstawowym zbiorem takich norm jest system 
prawny. Podejmowanie racjonalnych decyzji, nie tylko ekonomicznych, nie jest możliwe bez chociażby 
elementarnej wiedzy prawniczej. Znajomość zasad funkcjonowania systemu prawa i podstawowych pojęć 
prawoznawstwa jest koniecznością współczesnych czasów. Profesjonalny obrót gospodarczy wymaga 
profesjonalnej obsługi prawnej. Wobec tego w trakcie wykładów student będzie mógł poznać podstawowe 
zasady współpracy prawnika i ekonomisty. Podstawowe kompetencje prawnicze wyniesione ze studiów 
ekonomicznych powinny być przydatne dla absolwenta kierunku ekonomia, niezależnie od tego czy sam będzie 
prowadził działalność gospodarczą, czy będzie pracował w przedsiębiorstwie, firmie, czy organach władzy 
publicznej, których zadania wiążą się z procesami gospodarczymi. Zajęcia rozwiną umiejętności studentów w 
zakresie dekodowania norm prawnych z przepisów prawnych, wykładni, wnioskowań i argumentacji 
prawniczej, także analizy źródeł prawa 

52 Podstawy międzynarodowego i 
unijnego prawa podatkowego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Celem przedmiotu jest analiza regulacji 
międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego pod kątem ich konsekwencji dla podmiotów dokonujących 
transakcji o transgranicznym charakterze, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu 
podwójnego opodatkowania oraz dyrektyw UE w zakresie harmonizacji podatków w państwach członkowskich. 
Celem jest również wyposażenie studentów w umiejętności oceny ryzyka podatkowego w związku z 
podejmowaniem działalności o charakterze transgranicznym 
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53 Podstawy prawa bankowego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu \"Podstawy prawa 
bankowego\" jest nabycie przez studenta podstawowej wiedzy o systemie bankowym Polski i Unii Europejskiej 
oraz o prawie bankowym Polski i Unii Europejskiej w szerszym kontekście prawa rynku finansowego. Ponadto 
student zapozna się z podstawowymi regulacjami prawnymi działalności prowadzonej przez banki oraz 
niebankowe instytucje depozytowe a także z regulacjami państwowego nadzoru nad ich działalnością. Po 
kursie \"Podstawy prawa bankowego\" student powinien potrafić identyfikować i rozwiązywać podstawowe 
problemy prawne z zakresu prawa bankowego 

54 Podstawy prawa cywilnego i 
handlowego 

Przedmiot obowiązkowy. Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu polskiego 
prawa cywilnego, z uwzględnieniem elementów prawa handlowego. Program wykładów skupia się na 
zagadnieniach części ogólnej prawa cywilnego i prawa zobowiązań. Uczestnicy wykładu mają możliwość 
zdobycia wiedzy dotyczącej głównych funkcji i aksjologii prawa prywatnego, jego źródeł oraz sposobu jego 
stosowania w praktyce. Udział w wykładach ma również pozwolić na nabycie w podstawowym wymiarze 
umiejętności posługiwania się argumentacją prawniczą 

55 Podstawy prawa pracy i 
zabezpieczenia społecznego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie), obejmujący 30 godzin zajęć dydaktycznych w 
formie wykładów (14 h) i ćwiczeń (16 h), podczas których student zostanie zapoznany z podstawowymi 
zagadnieniami z zakresu polityki zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy i prawa 
zabezpieczenia społecznego a także rolą prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w gospodarce 
wolnorynkowej 

56 Podstawy publicznego prawa 
gospodarczego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Przedmiot podstawy publicznego prawa 
gospodarczego obejmuje swymi celami: 1) zapoznanie z podstawowymi rozwiązaniami normatywnymi w 
zakresie publicznoprawnej ingerencji państwa w funkcjonowanie gospodarki oraz leżącymi u jej podstaw 
mechanizmami ekonomicznymi, a także z problematyką prawną zarządu mieniem publicznym; 2) zrozumienie 
podstawowych zasad prawa gospodarczego oraz sposobów ich aplikacji w analizowaniu zagadnień publicznego 
prawa gospodarczego; 3) nabycie umiejętności w zakresie identyfikowania podstaw prawnych obowiązków 
spoczywających na przedsiębiorcach oraz zadań i kompetencji organów administracji publicznej w sferze 
działalności gospodarczej; 4) uzyskanie zdolności rozwiązywania podstawowych problemów prawnych 
związanych ze stosowaniem przepisów publicznego prawa gospodarczego 

57 Podstawy rachunkowości 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z rachunkowością jako systemem 
pomiaru oraz opisu zdarzeń i transakcji gospodarczych, który zmienia się i dostosowuje do nowych warunków 
społeczno-ekonomicznych. Absolwent będzie potrafił interpretować oraz analizować sprawozdania finansowe 
oraz księgować podstawowe operacje gospodarcze 

58 Podstawy zarządzania 

Przedmiot obowiązkowy. Wykład dotyczy podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem organizacją. 
Ponadto zakres wykładu obejmuje kluczowe problemy funkcjonowania organizacji a także procesy, 
zachodzące w jej otoczeniu, które warunkują jej sprawność funkcjonowania. Poruszane zagadnienia to min.: 
władza, przywództwo, zarządzanie konfliktem w organizacji 

59 Polityka antymonopolowa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji/Gospodarka światowa). Przedmiot obejmuję tę 
część polityki antymonopolowej, która dotyczy stosowania zasad pomocy publicznej w Unii Europejskiej, 
określenia warunków uznania wsparcia państwa za nielegalną pomoc, jak i przypadków wyłączeń spod zakazu 
udzielania pomocy. Uczestnik zajęć poznaje nielegalne praktyki antykonkurencyjne, w tym wsparcie 
przyznawane spółkom wielonarodowym przez państwa członkowskie za pośrednictwem systemów podatków 
bezpośrednich oraz traktowanie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym 
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60 Polityka gospodarcza 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty, celów , form i narzędzi oddziaływania 
współczesnych rządów na gospodarkę. Absolwent będzie rozumiał sens prowadzenia polityki fiskalnej, 
pieniężnej, antyinflacyjnej i potrafi  interpretować zjawiska gospodarcze w powiązaniu z poznanymi 
koncepcjami teoretycznymi  

61 Postępowanie podatkowe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Obejmuje ogólne i szczegółowe aspekty 
przebiegu i specyfiką postępowania podatkowego i innych procedur uregulowanych w Ordynacji podatkowej, 
z uwzględnieniem zróżnicowania ze względu na rodzaj, charakter i przedmiot postępowania (procedury). 
Umożliwi orientację w stanie prawnym oraz posługiwanie się przepisami dla potrzeb ich analizy, oceny i 
interpretacji 

62 Postępowanie 
sądowoadministracyjne 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy o 
postępowaniu sądowoadministracyjnym, ustroju i modelu polskiego sądownictwa administracyjnego, ochronie 
praw jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej. W ramach zajęć dydaktycznych (wykładów 
i ćwiczeń) przedstawiony jest problem zakresu sprawy sądowoadministracyjnej oraz rodzaju legitymacji 
skargowej. Szczegółowo omawiany jest tryb wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego (z naciskiem 
na praktyczną umiejętność sporządzenia skargi do sądu) a także specyfika rozpoznania sprawy 
sądowoadministracyjnej poprzez kontrolę. Trzeci segment to weryfikacja rozstrzygnięć sądów 
administracyjnych pierwszej instancji 

63 Prawa pacjenta 

Celem przedmiotu „Prawa pacjenta” jest prezentacja praw jednostki jako świadczeniobiorcy i usługobiorcy w 
polskim, międzynarodowym  i europejskim systemie ochrony zdrowia. Ponadto zakłada się przygotowanie 
studenta w zakresie wiedzy dotyczącej praw pacjenta i możliwości ich ochrony. Wreszcie student ma uzyskać 
umiejętność egzekwowania praw pacjenta w drodze procesowej i pozaprocesowej. 
Najistotniejszym założeniem przedmiotu jest edukacja studenta w zakresie świadomości praw pacjenta oraz 
mechanizmów ich egzekwowania i ochrony 

64 Prawo bankowe z elementami 
prawa kredytowego 

Przedmiot prezentuje podstawy prawne funkcjonowania podmiotów na rynku bankowym, dopuszczalne formy 
i zasady podejmowania działalności bankowej i kredytowej, zwłaszcza przez banki, instytucje kredytowe, 
spółdzielcze kasy oszczędnościowe – kredytowe oraz niebankowe instytucje pożyczkowe. Celem jest 
zapoznanie studentów z problematyką podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania podmiotów na rynku 
bankowym prowadzących jako najbardziej rozwiniętego sektora tego rynku finansowego. Wykład prowadzony 
będzie  głównie według podziału materii na publiczno- i prywatnoprawną, z uwzględnieniem niezbędnego 
kontekstu ekonomicznego. Student zostanie zapoznany z zasadami podejmowania i prowadzenia działalności 
bankowej, statusu prawnego banków w systemie bankowym, rodzajów banków, roli banku centralnego, 
wykonywania nadzoru bankowego, procedury licencyjnej dotyczącej tworzenia banków i innych podmiotów 
prowadzących działalność bankową. Zostaną przedstawione także zasady prowadzenia gospodarki finansowej, 
zarządzania ryzykiem i zasady sprawowania nadzoru nad nimi.  Student pozna także zasady wykonywania 
czynności bankowych z podziałem na czynności depozytowe, kredytowe i rozliczeniowe i zawierania umów 
bankowych z klientami, czyli problematyka z zakresu prywatnego prawa bankowego, zwłaszcza  umów 
bankowych, zwłaszcza umów rachunku bankowego, umów kredytowych oraz umów o usługi płatnicze. 
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65 Prawo celne i dewizowe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta 
do nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa celnego i dewizowego, które 
będzie mógł wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. 
Podczas konwersatoriów będą omawiane aktualne przepisy prawa i orzecznictwo z zakresu prawa celnego i 
dewizowego, przygotowujące studentów do rozwiązywania problemów praktycznych na przykładzie kazusów 
przygotowanych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. 
Ponadto celem konwersatorium jest również zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami prawa celnego 
i dewizowego, zasadami obrotu towarowego z zagranicą, pobierania z tego tytułu ceł i innych należności 
celnych, postępowania celnego, obrotu dewizowego oraz uprawnieniami i obowiązkami organów celnych i 
inspekcji celnej. Celem zajęć jest uzyskanie przez studentów umiejętności poruszania się po przepisach prawa 
celnego i dewizowego ich interpretacji i stosowania w praktyce 

66 Prawo egzekucyjne 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Celem przedmiotu jest zapoznanie z 
podstawowymi zagadnieniami związanymi ze wszczęciem i prowadzeniem postępowania egzekucyjnego 
administracyjnego i cywilnego, relacji pomiędzy tymi postępowaniami, zbiegów egzekucji sądowej i 
administracyjnej oraz innych postępowań związanych z egzekucją. W toku prowadzonych zajęć w sposób 
szczególny eksponowane są zagadnienia egzekucji zobowiązań podatkowych. Sporo miejsca poświęca się 
analizie środków prawnych (na drodze administracyjnej i sądowoadministracyjnej) służących zobowiązanemu 
do obrony przed egzekucją prowadzoną niezgodnie z prawem. Przedmiot (wykłady i ćwiczenia) ma dać pełna 
wiedzę na temat postępowania podatkowego wykonawczego i zabezpieczającego.  

67 Prawo karne skarbowe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Rachunkowość i podatki). Prawo karne skarbowe to 
wyspecjalizowana dziedzina prawa karnego chroniąca interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek 
samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej. Przedmiot przybliża zawarte w Kodeksie karnym skarbowym 
zasady odpowiedzialności za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podstawowe instytucje prawa 
karnego skarbowego i instrumenty ich stosowania oraz ogólne zasady postępowania w sprawach karnych 
skarbowych. Przedmiot ukazuje także priorytet dolegliwości ekonomicznej w prawie karnym skarbowym oraz 
oparte na racjonalnej polityce karnej zaniechanie ukarania sprawcy za cenę odzyskania uszczuplonych 
należności finansowych (głównie ceł i podatków). Ważnym zadaniem przedmiotu jest ogólna charakterystyka 
części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego, która obejmuje przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe: podatkowe, celne, dewizowe i hazardowe 

68 Prawo konkurencji 

Przedmiotem obowiązkowy. Przedmiot obejmuje publiczno-prawne aspekty ochrony konkurencji na 
jednolitym rynku. Dotyczy oceny porozumień przedsiębiorstw, nadużyć dominującej pozycji przez 
przedsiębiorstwa oraz koncentracji przedsiębiorstw. Uczestnik zajęć powinien ocenić czy takie zachowania 
przedsiębiorstw ograniczają konkurencję, jak i określić kiedy porozumienia wertykalne, horyzontalne, kartele, 
fuzje, przejęcia kontroli, joint ventures i nadużycia dominującej pozycji są zakazaną praktyką 
antykonkurencyjną 

69 Prawo reklamy Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest omówienie prawnych 
aspektów reklamy oraz charakterystyka regulacji rynku reklamy w Polsce.\ 



13 

70 Prawo rynku finansowego 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu \"Prawo rynku finansowego\" jest nabycie przez studenta wiedzy 
o regulacjach prawnych dotyczących polskiego i unijnego rynku finansowego ze szczególnym uwzględnieniem 
prawa bankowego oraz rynku bankowego i systemu bankowego Polski oraz Unii Europejskiej. Ponadto student 
zapozna się z podstawowymi regulacjami prawnymi działalności prowadzonej przez instytucje finansowe 
(banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, towarzystwa ubezpieczeniowe oraz 
niebankowe instytucje depozytowe) a także z regulacjami państwowego nadzoru nad ich działalnością. Po 
kursie \"Prawo rynku finansowego\" student powinien potrafić identyfikować i rozwiązywać podstawowe 
problemy prawne z zakresu prawa bankowego oraz prawa rynku finansowego. 

71 Prawo ubezpieczeń 
gospodarczych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom 
problematyki podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, dystrybucji ubezpieczeń, rodzajów 
ubezpieczeń na rynku, umowy ubezpieczenia i gwarancji ubezpieczeniowej, konstrukcji produktu 
ubezpieczeniowego oraz jednolitego rynku usług ubezpieczeniowych w UE. Student nabędzie wiedzę, 
umiejętności i kompetencje pozwalające na ocenę zjawisk mających swoje źródło w prawie prywatnym, a 
występujących w obszarze rynku ubezpieczeniowego. Będzie też potrafił oceniać relacje prawne istniejące w 
dystrybucji ubezpieczeń. Stanie się świadomym swoich praw i obowiązków uczestnikiem obrotu 
gospodarczego 

72 Problemy społeczne na świecie 
Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Program przedmiotu obejmuję analizę 
najważniejszych problemów współczesnego świata. Wśród wielu z nich wymienić można nierówności 
społeczne, konflikty na tle etnicznym i kulturowym, zmiany demograficzne w Europie czy kwestie związane z 
ubóstwem i bezrobociem 

73 Projekty unijne  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji/Gospodarka światowa). Celem przedmiotu jest 
zaznajomienie studentów z metodami opracowania projektu europejskiego finansowanego z funduszy 
strukturalnych. Wykład przedstawia zarówno cele polityki regionalnej UE i teoretyczne  aspekty  polityki 
spójności, jak również zasady praktyczne aplikowania w ramach programów pomocowych  oraz  metody 
rozliczania projektów 

74 Rachunek kosztów 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i Rachunkowość). Celem przedmiotu jest zapoznanie 
Studentów z wiedzą z zakresu rachunku kosztów, w szczególności z odpowiednimi narzędziami służącymi 
identyfikacji oraz pomiaru kosztów w przedsiębiorstwie. Absolwent będzie potrafił wdrożyć system pomiaru 
kosztu w przedsiębiorstwie 

75 Rachunkowość budżetowa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Celem przedmiotu jest zapoznanie 
Studentów z zagadnieniami finansów publicznych i zasadami gospodarki finansowej jednostek 
organizacyjnych sektora finansów publicznych. Absolwent będzie znał szczególne zasady rachunkowości 
budżetowej i specyficzne dla tej sfery sprawozdania budżetowe. Będzie także posiadał wiedzę z kontroli 
zarządczej i audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych. Zajęcia rozwiną także umiejętności 
Studentów w zakresie adaptowania wiedzy ogólnej z rachunkowości do wymagań finansów publicznych 

76 Rachunkowość finansowa 
Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i Rachunkowość). Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy 
Studentów z zakresu rachunkowości finansowej, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu podatkowego. 
Absolwent będzie potrafił analizować oraz prezentować transakcje gospodarcze w zgodzie z interpretacjami 
oraz rozwiązaniu bazującymi zarówno na regulacjach krajowych oraz międzynarodowych. 
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77 
Regulacje ogólnego prawa 
podatkowego w interpretacjach i 
orzecznictwie 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Student nabywa wiedzę o regulacjach ogólnego 
prawa podatkowego i umiejętność ich stosowania. Absolwent nabędzie umiejętność stosowania regulacji 
ogólnego prawa podatkowego z wykorzystaniem orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji 
przepisów prawa podatkowego 

78 Rozstrzyganie sporów w 
działalności gospodarczej  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom 
problematyki sporów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wynikają one najczęściej z 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej między przedsiębiorcami, ale często również z 
niezachowania należytej staranności i nieuwagi na etapie zawierania umowy. Szybkość i pewność obrotu 
gospodarczego wymagają, aby spory powstałe między jego uczestnikami mogły zostać jak najszybciej 
rozstrzygnięte, a problemy rozwiązane. W toku wykładu zostaną przedstawione nie tylko różne metody 
rozwiązywania sporów, poczynając od negocjacji, mediacji, sądownictwa polubownego i arbitrażu, na 
postępowaniu przed sądami powszechnymi kończąc. Na wykładzie zostanie również zwrócona uwaga na 
potrzebę przewidywania wystąpienia spornych sytuacji i odpowiedniego zabezpieczenia się na etapie 
kształtowania umowy (jeszcze przed jej zawarciem) tak, aby oprócz „szampańskiego nastroju” 
towarzyszącego zawarciu umowy i radości z nawiązania nowych kontaktów już na tym etapie pojawiała się 
refleksja na temat tego, co może się stać, jeśli w toku współpracy wystąpi najgorszy scenariusz (worst case 
scenario). Student nabędzie podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie genezy sporów 
gospodarczych i możliwych sposobów ich rozwiązywania przy poszanowaniu godności obu stron konfliktu i 
dążeniu, choć nie za wszelką cenę, do utrzymania wzajemnych stosunków gospodarczych, a w przypadku 
definitywnej niemożliwości dalszej współpracy – wyboru metody rozstrzygnięcia sporu optymalnej dla danej 
sytuacji. Student zyska świadomość tego, jak istotny dla uzyskania pożądanego efektu ekonomicznego jest 
dobór właściwego instrumentarium prawnego i jak ważne jest posiadanie przez ekonomistów podstawowej 
wiedzy i umiejętności prawniczych 

79 Rynki finansowe 

Przedmiot obowiązkowy. W chwili założenia pierwszego rachunku bankowego, każdy z nas staje się 
uczestnikiem złożonego systemu finansowego (rynki, instytucje, instrumenty, infrastruktura). Celem 
przedmiotu jest   poznanie instytucji  finansowych ( banki, giełdy, domy maklerskie, Komisja Nadzoru 
Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i wiele innych), instrumentów finansowych (kredyty, obligacje, 
akcje i inne) oraz powiązań w ramach systemu finansowego. Przyswojenie tej wiedzy   daje Studentowi w 
przyszłości   gwarancje swobodnego lecz równolegle  przemyślanego  i świadomego korzystania z 
podstawowej funkcji systemu finansowego  -  lokowania/inwestowania środków finansowych i pozyskiwania 
kapitału. 

80 Rynki wschodzące 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Rynki wschodzące nie przestają fascynować 
ekonomistów i specjalistów stosunków międzynarodowych. Nie są jeszcze gospodarkami wysoko 
rozwiniętymi, nie są już jednak „zwykłymi” krajami rozwijającymi się. Kraje takie jak Chiny, Brazylia czy RPA 
jak magnes przyciągają inwestorów wysokimi stopami zwrotu i ogromnym potencjałem gospodarczym, 
charakteryzują się także na tle innych krajów dużą aktywnością rynków finansowych. Przedmiot niniejszy 
poświęcony jest fenomenowi rynków wschodzących, ich klasyfikacji i typologii oraz znaczeniu we współczesnej 
gospodarce światowej. W trakcie kursu omawiana będzie ogólna charakterystyka rynków wschodzących i ich 
przewag konkurencyjnych, także w kontekście przeobrażeń strukturalnych w gospodarce światowej, oraz 
aktualnych trendów w przepływach kapitałowych. Szczególna uwag poświęcona zostanie dwóm grupom 
krajów: BRICS (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, RPA) oraz MINT (Meksyk, Indonezja, Nigeria, Turcja).    
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81 Sądowa kontrola podatków 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Celem przedmiotu jest analiza postępowania 
sądowoadministracyjnego w sprawach z zakresu kontroli indywidualnych oraz generalnych aktów 
administracyjnych dotyczących szerokorozumianych zobowiązań podatkowych. Rola sądownictwa 
administracyjnego w systemie gwarancji ochrony praw podatnika. Treści programowe przedmiotu obejmują 
następujące zagadnienia: polski model sądowej kontroli funkcjonowania administracji podatkowej; 
sprawa sądowoadministracyjna; prawne formy działania administracji podatkowej i organów egzekucyjnych 
podlegające kontroli sądów administracyjnych; podmioty postępowania sądowoadministracyjnego w 
sprawach z zakresu kontroli administracji podatkowej; przesłanki dopuszczalności drogi sądowej; rozpoznanie 
sprawy sądowoadministracyjnej; rozstrzygnięcia sądów administracyjnych w sprawach podatkowych i ich 
weryfikacja.\ 

82 Seminarium Przygotowanie pracy dyplomowej 

83 Sieci przedsiębiorstw w globalnej 
gospodarce  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi rodzajami sieci przedsiębiorstw występujących 
na świecie oraz skutkami ekonomicznymi związanymi z funkcjonowaniem w takiej sieci. Absolwent będzie 
potrafił wskazać czynniki warunkujące uzyskanie korzyści z bycia członkiem sieci oraz instrumenty polityki 
gospodarczej je stymulujące. Zajęcia rozwiną także umiejętności studentów w zakresie pomiaru efektywności 
sieci przedsiębiorstw w zakresie realizowania określonych celów 

84 Społeczne gospodarowanie 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Przedmiot o charakterze empirycznym, 
łączący prawo i ekonomię. Student poznaje regulacje prawne dotyczące aktywizacji zawodowej osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym (tzw. ekskluzja) i analizuje efektywność podmiotów społecznego 
gospodarowania z punktu widzenia wzrostu dobrobytu jednostki i dobrobytu społecznego. 

85 Statystyka w biznesie 

Przedmiot obowiązkowy. Celem wykładu jest zapoznanie studenta z metodami statystycznymi 
wspomagającymi menedżerski proces decyzyjny w warunkach niepewności ekonomicznej. Wykład obejmuje 
opis dynamiki procesów za pomocą wykresów pudełkowych, interpretację zależności i korelacji zmiennych, 
metody wyboru próby losowej, pojęcie modelu statystycznego, estymację i weryfikację hipotez statystycznych 
w podstawowym zakresie. 

86 Surowce naturalne a rozwój 
gospodarczy 

Głównym celem niniejszego kursu jest przekazanie wiedzy na temat roli surowców naturalnych w procesie 
rozwoju gospodarczego. Wprawdzie surowce takie jak ropa naftowa, złoto, miedź czy diamenty wiążą się z 
wieloma korzyściami ekonomicznymi i politycznymi, historia nie zna wielu przypadków państw, które 
osiągnęły trwały rozwój w oparciu o surowce. Zgodnie z obowiązującą wiedzą, surowce znacznie częściej 
okazują się dla krajów i zamieszkujących je społeczeństw swego rodzaju „klątwą” zamiast 
„błogosławieństwem”, co pokazują przykłady takie jak Nigeria, Wenezuela czy Rosja. W ramach niniejszego 
kursu studenci dowiedzą się dlaczego surowce są przyczyną takich problemów jak korupcja, pogoń za rentą, 
niestabilność ekonomiczna czy niski poziom rozwoju kapitału ludzkiego, oraz jakie mechanizmy powodują, że 
państwa surowcowe, bogate w ropę czy diamenty, rzadko dołączają do grona gospodarek wysoko 
rozwiniętych.       
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87 Systemy emerytalne 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Od 2011 r. Polacy mogą w pełni korzystać ze 
swobody przemieszczania się i podejmowania zatrudnienia na terenie całej Unii Europejskiej. Bardzo wielu 
naszych rodaków aktywnie wykorzystuje tą możliwość. Szacuje się, że liczba Polaków mieszkających i 
pracujących w innych krajach Unii wynosi ponad 2,5 mln osób. Ma to miejsce w okresie, gdy następują 
poważne zmiany w europejskich systemach emerytalnych. Kryzys finansowy, problemy budżetowe państw 
ery post-kryzysowej, starzenie się europejskich społeczeństw oraz poważne zmiany na rynkach pracy 
wynikające z czwartej rewolucji przemysłowej, wymuszają reformy europejskich systemów emerytalnych. 
Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchacza z podstawowymi zasadami funkcjonowania systemów 
emerytalnych oraz przybliżenie problematyki reform emerytalnych. Szczególna uwaga zostanie poświęcona 
europejskim systemom emerytalnym oraz warunkom na jakich mogą z nich korzystać polscy pracownicy 

88 Systemy patentowe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji/Gospodarka światowa). Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studentów z podstawowymi systemami patentowymi funkcjonującymi na świecie oraz efektami 
ekonomicznymi przyjęcia określonych rozwiązań w zakresie zgłaszania wynalazków do ochrony patentowej. 
Absolwent będzie potrafił wskazać rodzaje procedur patentowych oraz ich zalety i wady. Nabędzie umiejętność 
poruszania się po bazach patentowych oraz wyszukiwania dokumentów patentowych według zadanego 
kryterium. Będzie także posiadał świadomość roli informacji zawartych w bazach patentowych w badaniu 
przebiegu niektórych zjawisk ekonomicznych, jak np. przepływy wiedzy, mobilność kapitału ludzkiego, 
współpraca badawczo-rozwojowa 

89 Technologie informacyjne 

Przedmiot obowiązkowy.  
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania technologii informacyjno-
komunikacyjnych w pracy zawodowej ekonomisty  oraz usystematyzowanie i poszerzenie  umiejętności 
praktycznego wykorzystania programów użytkowych oraz usług w sieciach informatycznych. 
Absolwent będzie znał możliwości i wykorzystanie programów pakietu  Office(między innymi Word, Excel, 
Powerpoint) przydatne w dalszej edukacji i pracy ekonomisty, jak np. edycja prac naukowych, zastosowanie 
podstawowych i zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego, tworzenie prezentacji, itp. Forma 
laboratoryjna zajęć pozwala studentom na praktyczne przećwiczenie i utrwalenie nabytych umiejętności na 
różnorodnych przykładach 

90 Transfer wiedzy między nauką a 
biznesem 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów 
z podstawowymi mechanizmami, za których pośrednictwem wiedza tworzona na uniwersytetach czy w innego 
typu ośrodkach naukowych przenika do sfery gospodarki. Absolwent będzie potrafił wskazać 
najefektywniejsze kanały transferu wiedzy między nauką a biznesem oraz czynniki stymulujące ten transfer. 
Będzie także posiadał świadomość roli państwa w procesie kreowania wiedzy w ośrodkach akademickich i jej 
komercjalizacji 

91 Transmisja pieniężna we 
współczesnej gospodarce 

Przedmiot specjalnościowy (Gospodarka światowa/Ekonomia Innowacji). Celem przedmiotu jest ukazanie roli 
i znaczenia pieniądza we współczesnej gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów transmisji 
impulsów pieniężnych oraz ich wpływu na zmienne realne. Omawiana jest także ilościowa teoria pieniądza 
oraz neutralność pieniądza 
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92 Transport i spedycja w obrocie 
międzynarodowym 

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z najważniejszymi formami spedycji międzynarodowej, ze 
składnikami procesów transportowego i spedycyjnego, występujących w handlu zagranicznym, z podmiotami 
występującymi w procesach transportowych i spedycyjnych. Absolwent będzie potrafił wykorzystać wiedzę z 
zakresu uwarunkowań transportowych rzutujących na realizację transakcji w handlu zagranicznym; będzie 
znał trendy występujące w transporcie międzynarodowym, ich przyczyny i konsekwencje oraz metody 
prawidłowego wyboru gałęzi transportu oraz sposobów i metod przemieszczania ładunków w handlu 
zagranicznym. 

93 Umowy w obrocie gospodarczym 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Celem ćwiczeń jest przedstawienie podstawowych 
zagadnień z zakresu problematyki umów zobowiązaniowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obrotu 
gospodarczego. Uczestnicy zajęć mają możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej konstrukcji głównych typów 
umów oraz funkcji spełnianej przez nie w praktyce. Program zajęć przewiduje również doskonalenie 
umiejętności praktycznego zastosowania poznawanych instytucji prawa prywatnego 

94 Usługi finansowe  

Student nabywa kompleksową i pogłębioną wiedzę na temat istoty, specyfiki i cech charakterystycznych usług 
finansowych oraz instytucji je świadczących (instytucji finansowych) a także o zagrożeniach i ryzykach z nimi 
związanych. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane poszczególne rodzaje usług finansowych z podziałem 
ich na usługi bankowe, kredytowe, płatnicze, ubezpieczeniowe, inwestycyjne) ze wskazaniem także na ich 
regulację oraz to dla jakich kategorii klientów są dedykowane (konsumentów, podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą. Student potrafi ocenić usługi finansowe, z których chce skorzystać na potrzeby 
indywidulane jako konsument lub we własnej działalności gospodarczej adekwatnie do swoich potrzeb i 
sytuacji finansowej 

95 Warsztaty ze stosowania prawa 
podatkowego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 
praktycznymi aspektami stosowania prawa podatkowego, które będzie mógł wykorzystać m.in. w 
wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. Podczas zajęć Student nabędzie umiejętności stosowania 
poszczególnych rodzajów wykładni prawa podatkowego, dyrektyw preferencji i procedury, oraz reguł 
inferencyjnych i kolizji. Ponadto Student nabędzie umiejętności w rozwiązywaniu praktycznych problemów w 
prawie podatkowym w oparciu o zasady ogólne prawa podatkowego. Zajęcia rozwiną także umiejętności 
Studentów w zakresie prezentowania i argumentowania swojego stanowiska 

96 Wprowadzenie do finansów 
publicznych i prawa finansowego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 
najważniejszymi instytucjami prawa finansów publicznych. Na zajęciach zostaną omówione m.in.: geneza i 
pojęcie budżetu państwa, zasady budżetowe, procedura budżetowa, zmiany budżetu i zmiany w budżecie w 
trakcie jego wykonywania, jednostki sektora finansów publicznych, wieloletnie planowanie finansowe, 
podstawy finansów publicznych sektora samorządowego, regionalne izby obrachunkowe, odpowiedzialność za 
naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz dług publiczny i deficyt budżetowy państwa 

97 Współczesne koncepcje 
zarządzania (case study)  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Student poznaje nowoczesne koncepcje 
zarządzania organizacjami. Nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych koncepcji 
zarządzania organizacjami. 
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98 Wstęp do controllingu  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Celem przedmiotu jest zapoznanie 
Studentów z nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzających podmiotami. Absolwent będzie potrafił 
wskazać zalety prowadzenia controllingu w przedsiębiorstwie. Pozna zakres obowiązków controllera. Będzie 
potrafił sporządzić prosty budżet.  Będzie także posiadał wiedzę z rachunku kosztów zmiennych, analizy 
punktu krytycznego oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych i wyceny przedsiębiorstw. Nabędzie 
świadomość znaczenia i miejsca controllingu, budżetowania i modeli rachunku kosztów w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem i jego finansami. Pozna zależności między dwoma obszarami działalności nowoczesnych, 
dużych przedsiębiorstw: rachunkowości finansowej i controllingu. Zajęcia rozwiną także umiejętności 
Studentów w zakresie kreatywnego myślenia oraz identyfikowania zależności przyczynowo skutkowych 
między procesami i zdarzeniami gospodarczymi a ich ujęciem wartościowym. 

99 Wykroczenia i przestępstwa 
podatkowe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Rachunkowość i podatki). Przedmiot wchodzi w zakres prawa karnego 
skarbowego stanowiącego wyspecjalizowaną dziedzinę prawa karnego, która chroni interes finansowy Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej. Zasadniczą treścią przedmiotu jest 
systematyka rozdziału 6 Kodeksu karnego skarbowego poświęconego przestępstwom i wykroczeniom 
podatkowym oraz analiza wybranych czynów zabronionych z tego rozdziału, powodujących uszczuplenie 
należności podatkowych uprawnionych podmiotów publicznoprawnych. Uzupełnieniem tej tematyki jest 
charakterystyka kryteriów rozgraniczenia niektórych przestępstw i wykroczeń podatkowych. Przedmiot 
omawia także sankcje karne i zasady odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia podatkowe. Ważnym 
zagadnieniem jest przybliżenie problematyki zorganizowanej przestępczości podatkowej, w tym 
przestępczości karuzelowej przeciwko VAT oraz jej zwalczanie 

100 Wyzwania integracji europejskiej 
Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka Światowa).Unia Europejska zmaga się z wieloma 
problemami i stoi przed licznymi wyzwaniami. Dlatego też program przedmiotu zawiera między innymi 
tematykę dotyczącą migracji i mniejszości narodowych, przyszłości wspólnej waluty europejskiej  czy też 
polityki bezpieczeństwa 

101 Zarządzanie  zasobami ludzkimi 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji). Zasadnicze treści kształcenia ujmują 
przedmiot, uwarunkowania i znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi. Przedstawiają ugruntowaną i 
nowoczesną wiedzę na temat strategicznego i operacyjnego zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w zakresie 
wykorzystywanego w organizacjach biznesowych i publicznych. Przedmiot umożliwia: (a) zdobycie 
umiejętności sprawowania funkcji kierowniczych i funkcji samodzielnych specjalistów w obszarze zarządzania 
zasobami ludzkimi przedsiębiorstw oraz instytucji sektora publicznego; (b)pozyskanie nowoczesnej i 
użytecznej wiedzy z zakresu doboru, okresowego oceniania, motywowania, szkolenia i rozwoju pracowników 
i menedżerów, prawa pracy oraz elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy; (c)pozyskanie 
umiejętności wykorzystywania metod, technik i instrumentów zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
umiejętności wykorzystywania wyników analizy zasobów pracy w przyszłej pracy zawodowej; 
(d) pozyskanie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania społecznych, kulturowych 
problemów towarzyszących zarządzaniu w warunkach zmian, ryzyka, umiędzynarodowienia działalności 
gospodarczej i różnic kulturowych 

102 Zarządzanie finansami Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Przedmiot demonstruje zarządzanie 
finansami od strony przedsiębiorstwa 

103 Zarządzanie komunikacją 
marketingową 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji). Celem przedmiotu jest wykształcenie 
umiejętności  związanych z planowaniem, realizacją i kontrolą działań promocyjnych w przedsiębiorstwie 
działającym w otoczeniu konkurencyjnym. 
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104 Zarządzanie marketingowe Przedmiot  specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji). Przedmiot dotyczy przedstawienia i omówienia 
wybranych problemów zarządzania marketingowego w przedsiębiorstwie zarówno w teorii, jak i w praktyce 

105 Zarządzanie portfelem 
inwestycyjnym 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Przedmiot prezentuje sposoby budowy 
portfela inwestycyjnego, jego strukturę oraz efektywny sposób zarządzania tym portfelem. Student 
zapoznawany jest z zasadami inwestowania w instrumenty finansowe, potrafi definiować i charakteryzować 
instrumenty finansowe w budowie portfela inwestycyjnego. Przedmiot prezentuje także specyfikę portfela 
inwestycyjnego ze względu na charakter inwestora- indywidualnego, przeprowadza test określający profil 
inwestora, z uwzględnieniem regulacji unijnych i krajowych odnoszących się do działalności inwestycyjnej. 
Omawiane podczas zajęć zagadnienia dotyczyć będą konstrukcji portfela inwestycyjnego, strategii 
stosowanych w budowie portfela oraz zasad zdywersyfikowania portfela i ograniczania ryzyka. Student 
poznaje analizy wykorzystywane w budowie i zarządzaniu portfelem. 

106 Zarządzanie produktem i marką 
Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia innowacji). Celem przedmiotu jest omówienie 
podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem produktem we wszystkich fazach cyklu życia oraz 
wykształcenie umiejętności zarządzania produktem w konkurencyjnym otoczeniu. 

107 Zobowiązania podatkowe 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe/Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest 
zapoznanie Studentów z podstawowymi instytucjami ogólnego prawa podatkowego. Na zajęciach zostaną 
omówione m.in.: pojęcie podatku i prawa podatkowego, źródła, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego, 
ogólne prawo podatkowe w systemie prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe oraz systematyka 
podatków 

108 Źródła prawa i wykładnia prawa 
podatkowego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo podatkowe). Celem przedmiotu  jest omówienie źródeł i 
wykładni prawa podatkowego. Realizacji tego celu podporządkowane są cele cząstkowe, w tym przede 
wszystkim: wskazanie cech prawa podatkowego decydujących o specyfice struktury jego źródeł oraz 
wykładni; omówienie cech (w tym przede wszystkim znaczenia jako źródeł prawa podatkowego) 
poszczególnych źródeł prawa krajowego, unijnego  i międzynarodowego, wskazanie odrębności wykładni 
prawa podatkowego (wykładni językowej, systemowej i celowościowej), wskazanie zróżnicowanej struktury 
źródeł prawa i standardów wykładni prawa podatkowego w zależności od kategorii podatków (podatki objęte 
harmonizacją i podatki niezharmonizowane), omówienie roli orzecznictwa sądów i trybunałów w procesie 
stosowania prawa podatkowego.  
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Załącznik nr 34 
 
Nazwa kierunku studiów: Ekonomia 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 34 
 

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe 

1 
Analiza i wycena 
instrumentów 
finansowych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Przedmiot jest dedykowany studentom IV semestru 
specjalności ANALIZA I ZARZĄDZANIE W BIZNESIE. Przedmiot poświęcony jest inwestycjom w instrumenty finansowe 
rynku pieniężnego i kapitałowego. Omówione zostaną trzy grupy tematów: wycena, określenie stopy dochodu i analiza 
ryzyka inwestycji w konkretny instrument finansowy. Podstawą tych rozważań będą narzędzia analizy inwestycji, 
wynikające z koncepcji wartości pieniądza w czasie 

2 Analiza podatkowa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe). Celem przedmiotu jest analiza opodatkowania 
szczegółowych transakcji i operacji gospodarczych z perspektywy wyboru rozwiązań optymalnych pod względem 
podatkowym, z jednoczesnym uwzględnieniem ryzyka podatkowego błędnej interpretacji przepisów prawa 
podatkowego. Celem jest również nabycie przez studentów umiejętności wykorzystywania poglądów doktryny, 
orzecznictwa sądowego oraz interpretacji urzędniczych w procesie oceny skutków podatkowych podejmowanych decyzji 
biznesowych 

3 Analiza portfelowa 
Przedmiot do wyboru. Analiza portfelowa polega na optymalnej alokacji aktywów, zapewniającej uzyskanie wysokiej 
stopy zwrotu w warunkach dynamicznie rozwijającego się rynku kapitałowego, a także wzrastającej liczby 
instrumentów finansowych 

4 Antropologia w 
ekonomii 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia i społeczeństwo). W wielu ekonomicznych modelach człowiek jest 
traktowany niczym licząca maszyna, która beznamiętnie \"maksymalizuje\" użyteczność. Każdy ekonomista 
jednocześnie wie, że ludzie nie są bezdusznymi automatami, lecz interesującymi psychologicznymi stworzeniami, które 
próbują odnajdywać się w swoich wspólnotach. Czy ma to znaczenie dla teorii ekonomii? Co antropologiczne rozważania 
są nam w stanie dać do głębszego zrozumienia procesów ekonomicznych 

5 Audyt w jednostkach 
gospodarczych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 
najważniejszymi rodzajami audytu. Absolwent będzie potrafił samodzielnie wykonać prosty audyt finansowy podmiotu 
gospodarczego. Będzie także posiadał wiedzę z metod audytu, analizy ryzyka, mechanizmów kontrolnych i 
dokumentacji audytu. Pozna regulacje prawne i standardy wykonywania różnych rodzajów audytu. Nabędzie 
świadomość znaczenia i miejsca audytu w zarządzaniu przedsiębiorstwem i jego finansami oraz odpowiedzialności 
audytorów. Pozna wymagania jakie należy spełnić, aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu audytora 
wewnętrznego i biegłego rewidenta. Zajęcia rozwiną także umiejętności Studentów w zakresie oceny zgromadzonych 
informacji, formułowana jednoznacznych propozycji doskonalenia stosowanych rozwiązań i pracy w grupie 

6 Audyt w sektorze 
finansów publicznych  Przedmiot do wyboru. Zasady i metody przeprowadzania audytu w jednostkach sektora finansów publicznych. 



2 

7 Bankowość detaliczna i 
korporacyjna 

Przedmiot do wyboru. W trakcie wykładu zostaną zaprezentowane poszczególne rodzaje usług bankowych 
dedykowanych klientom detalicznym i korporacyjnym ze wskazaniem także na ich regulację oraz to dla jakich kategorii 
klientów  
są dedykowane. Zostaną scharakteryzowane usługi depozytowe, płatnicze, kredytowe i inwestycyjne dla tych klientów, 
wraz z doradztwem inwestycyjnym i zastosowaniem nowych technologii w bankowości detalicznej i korporacyjnej. 
Student potrafi zdefiniować i scharakteryzować klienta detalicznego i korporacyjnego sektora bankowego oraz nabędzie 
umiejętność wyboru odpowiedniej usługi bankowej dostosowanej do potrzeb klienta detalicznego i korporacyjnego. 

8 Controlling 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu 
nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie podmiotami. Absolwent będzie potrafił wybrać narzędzia 
controllingu adekwatne do potrzeb zarządzania w przedsiębiorstwie. Będzie potrafił przeprowadzić analizę odchyleń i 
sporządzić prosty raport.  Będzie także posiadał wiedzę z rachunku kosztów działań i rachunków apriorycznych oraz 
strategicznej karty wyników.  Nabędzie świadomość wad i zalet stosowanych metod, a tym samym ich wpływu na 
podejmowane decyzje. Zajęcia rozwiną także umiejętności Studentów w zakresie kreatywnego myślenia oraz 
identyfikowania zależności przyczynowo skutkowych między procesami i zdarzeniami gospodarczymi a ich ujęciem 
wartościowy 

9 Debaty ekonomiczne 1 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia i społeczeństwo). Przedmiot jest prowadzony w aktywnej formie 
ćwiczeniowej. Na każde zajęcia przygotowywana jest lektura z zakresu najbardziej bieżących i interesujących rozważań 
ekonomicznych ostatnich lat. Kwestie te dotyczą różnych ekonomicznych kontrowersji - polityki gospodarczej, 
społecznej, kryzysów ekonomicznych, sektora publicznego, nierówności dochodowych etc 

10 Debaty ekonomiczne 2 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia i społeczeństwo). Ciąg dalszy przedmiotu \"Debaty ekonomiczne 
1\", który jest analogicznie prowadzony w aktywnej formie ćwiczeniowej. Na każde zajęcia przygotowywana jest lektura 
z zakresu najbardziej bieżących i interesujących rozważań ekonomicznych ostatnich lat. Kwestie te dotyczą różnych 
ekonomicznych kontrowersji - polityki gospodarczej, społecznej, kryzysów ekonomicznych, sektora publicznego, 
nierówności dochodowych etc 

11 Doktryny polityczne a 
społeczeństwo 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia i społeczeństwo). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 
najważniejszymi ideami, poglądami i koncepcjami społecznymi, ekonomicznymi, prawnymi, politycznymi i ustrojowymi 
od starożytności do czasów współczesnych. Absolwent będzie potrafił interpretować istotne pojęcia niedookreślone 
(takie, jak \"godność człowieka\", \"wolny rynek\", \"jednostka\", \"liberalizm\", \"kolektywizm\", \"wolność\", 
\"sprawiedliwość\", \"państwo prawne\" itd.) oraz będzie potrafił zrozumieć korelacje zachodzące pomiędzy 
koncepcjami dotyczącymi spraw społecznych i ekonomicznych a faktycznymi zjawiskami społecznymi i gospodarczymi. 
Osoba ucząca się będzie potrafiła również wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce społecznej i politycznej oraz 
aktywnie uczestniczyć w dyskursie polityczno-ekonomicznym i polityczno-prawnym. Będzie także posiadał świadomość 
roli prawa zarówno jako instrumentu realizacji określonych celów politycznych, ekonomicznych czy ideowych, jak i 
wyrazu dominujących w danym społeczeństwie wartości i zasad moralnych. Zajęcia rozwiną także umiejętności 
Studentów w zakresie prezentowania i argumentowania swojego stanowisk 

12 

Ekonometria i 
prognozowanie 
procesów 
ekonomicznych 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi modelowania 
ekonometrycznego szeregów czasowych oraz wypracowanie umiejętności ich zastosowania do opisu prawidłowości 
ekonomicznych z wykorzystaniem pakietu statystycznego GRETL. W szczególności student zdobędzie umiejętność: 
- budowy modeli ekonometrycznych odpowiednich do celu i zakresu analizy, - metod szacowania i weryfikacji modeli 
ekonometrycznych,  
- wnioskowania oraz prognozowania i symulacji na podstawie oszacowanych modeli 
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13 Ekonomia 
instytucjonalna  

Celem przedmiotu jest przedstawienie genezy, istoty i znaczenia ekonomii instytucjonalnej jako nowej propozycji wobec 
ekonomii głównego nurtu. Absolwent zrozumie, że zjawiska ekonomiczne, jak  i wyniki ekonomiczne krajów zależą 
także od kultury, polityki i rozwiązań prawnych 

14 Ekonomia integracji  
Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot dotyczy problemów  integracji regionalnej, która dokonuje się w różnych regionach 
gospodarki światowej. Przedstawia różne formy porozumień integracyjnych od strefy wolnego handlu i unii celnej po 
unię gospodarczo- walutową. Porównuje koszty i korzyści integracji oraz koszty i korzyści dezintegracji 

15 Ekonomia 
matematyczna 

Przedmiotem Ekonomii matematycznej są zagadnienia dotyczące teorii wyboru konsumenta, teorii producenta 
działającego w warunkach konkurencji doskonałej i niedoskonałej oraz wykorzystanie metod dynamicznej optymalizacji 
w ekonomii. Student nabywa wiedzę na temat matematycznego opisu zjawisk ekonomicznych oraz rozumie 
współzależności opisywane za pomocą kwantyfikowalnych zmiennych ekonomicznych 

16 Ekonomia menadżerska  

Przedmiot obowiązkowy. Celem wykładu jest prezentacja metod wspomagających procesy decyzyjne menedżera w 
warunkach niepewności rynkowej: wykorzystanie danych popytu i podaży w formułowaniu efektywnych strategii 
cenowych w warunkach monopolu i konkurencji, pojęcie ryzyka gospodarczego i jego implementacja w ocenie skutków 
decyzyjnych, rola teorii gier w wyjaśnieniu racjonalnego wyboru strategii decyzyjnej i kształtowania rynków. Wykład 
obejmuje również problematykę gospodarczych decyzji menedżerskich w sektorze publicznym. 

17 Ekonomia 
międzynarodowa 

Przedmiot obowiązkowy. Ekonomia międzynarodowa stosuje te same narzędzia analizy jak inne działy ekonomii. Jest 
przedmiotem jest jednak  określenie  prawidłowości rządzących życiem gospodarczym w skali międzynarodowej. 
Problematyka ekonomii międzynarodowej obejmuje przedstawienie korzyści z handlu międzynarodowego i 
najważniejszych czynników kształtujących zasady międzynarodowego podziału pracy, ewolucji współczesnej wymiany 
międzynarodowej w zakresie towarów i usług, źródeł przewagi konkurencyjnej,  motywów i korzyści z zagranicznych 
inwestycji, międzynarodowego przepływu ludności, transferu wiedzy, technologii i innowacji. Ważnym zagadnieniem 
ekonomii międzynarodowej jest problematyka międzynarodowego systemu walutowego, kształtowania się kursów 
walutowych, bilansu płatniczego i jego równowagi. Z uwagi na  zmianę układu sił w gospodarce globalnej wykład 
przedstawia globalne przesunięcie działalności gospodarczej posługując się najnowszymi statystykami 
międzynarodowymi 

18 Ekonomia rynków 
rozwijających się 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Przedmiotem wykładu są strategie, determinanty i 
bariery rozwoju krajów rozwijających się. Rola krajów rozwijających się w globalnej wymianie handlowej. Napływ 
kapitału zagranicznego i jego skutki  dla gospodarek rozwijających się. Student nabywa wiedzę na temat podstawowych 
problemów ekonomicznych krajów rozwijających się 

19 Ekonomia sektora 
publicznego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia i społeczeństwo). W trakcie kursu zostaje omówiona ekonomiczna 
analiza publicznego sektora. Zajęcia obejmują zarówno rozważania teoretyczne (teoria dóbr publicznych, zawodność 
rynku) jak również ich bardziej praktyczne zastosowania (system edukacji,  biurokracja, ochrona środowiska, opieka 
zdrowotna, pomoc społeczna etc.) 

20 Ekonomika handlu 
zagranicznego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Głównym celem kształcenia w zakresie przedmiotu 
ekonomika handlu zagranicznego jest zaprezentowanie aktywności przedsiębiorstwa w obszarze handlu zagranicznego. 
W trakcie kursu studenci są zapoznawani ze sposobami nawiązywania kontaktów gospodarczych z partnerami 
gospodarczymi oraz bieżącą działalnością polegającą na obsłudze transakcji handlu zagranicznego w przedsiębiorstwie 
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21 
Elektroniczny obrót 
gospodarczy i jego 
bezpieczeństwo  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). W ramach przedmiotu \"Elektroniczny obrót gospodarczy i 
jego bezpieczeństwo\" poruszane są zagadnienia komputeryzacji i informatyzacji, Internetu rzeczy, podpisu 
elektronicznego, formy czynności prawnych, ochrony konsumenta zawierającego umowę na odległość, profilowania 
klientów dla celów marketingowych czy ochrony danych osobowych użytkowników elektronicznych transakcji. Studenci 
zapoznają się także z rejestrami publicznymi dostępnymi on-line, jak Krajowy Rejestr Sądowy, księgi wieczyste, 
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Istotnym elementem wykładu jest zwrócenie uwagi na 
bezpieczeństwo teleinformatyczne i dobre praktyki w zakresie korzystania z usług internetowych 

22 
Ewidencja podatkowa i 
zasady prowadzenia 
ksiąg rachunkowych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 
wymogami dotyczącymi ewidencji podatkowej, którą podatnik jest zobowiązany prowadzić w momencie wykonywania 
działalności gospodarczej. Absolwent będzie posiadał wiedzę by samodzielnie prowadzić prostą ewidencję podatkową 

23 Finanse 
międzynarodowe Przedmiot obowiązkowy. Omawia najważniejsze teorie kursów walutowych oraz funkcjonowanie rynków walutowych. 

24 Finanse organizacji 
pozarządowych 

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wymogami dotyczącymi sposobu finansowania organizacji 
pozarządowych oraz ewidencji rachunkowej, którą jednostka jest zobowiązana prowadzić. Absolwent będzie posiadał 
podstawową wiedzę o podmiotach oraz organizacji trzeciego sektora w Polsce 

25 Finanse osobiste Przedmiot obowiązkowy. O zarządzaniu finansami osobistymi 

26 Formy finansowania 
przedsiębiorstw 

Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu różnych możliwości 
pozyskiwania środków finansowych i kapitału do finansowania rozwoju i działalności przedsiębiorstwa. 

27 Historia 
gospodarowania 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia i społeczeństwo). Celem przedmiotu  jest zapoznanie studentów z 
głównymi procesami gospodarczymi i ideami ekonomicznymi, które wywarły wpływ na gospodarkę światową. Dzięki 
zajęciom student będzie w stanie zrozumieć: gospodarcze skutki wielkich odkryć i podbojów kolonialnych, procesy 
industrializacji na kontynencie europejskim i w USA w XIX stuleciu. Ponadto pozna doktrynę i praktykę liberalizmu 
gospodarczego oraz przemiany gospodarcze w  okresie rozwiniętego kapitalizmu i wpływ działań wojennych na 
gospodarkę (I i II wojna światowa). Zajęcia pozwolą zgłębić gospodarkę państw totalitarnych i koleje światowej 
wymiany handlowej w XX i XXI wieku oraz poznać koncepcje gospodarki rynkowej i interwencjonizmu państwowego, a 
także konsekwencje procesów globalizacji dla gospodarki światowej. Absolwent będzie  także posiadał świadomość roli 
procesów gospodarczych jako instrumentu realizacji określonych celów politycznych, społecznych czy ideowych 
dominujących w danym społeczeństwie wartości i zasad moralnych. Zajęcia rozwiną także umiejętności Studentów w 
zakresie prezentowania i argumentowania swojego stanowiska. 

28 

Instytucjonalne 
uwarunkowania 
współczesnych 
kryzysów 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia i społeczeństwo). Od samego początku rozwiniętej gospodarce 
rynkowej towarzyszą powracające co jakiś czas kryzysy. Choć w wielu z nich można odnaleźć powtarzające się 
elementy, to jednocześnie każdy wiąże się unikatowo ze specyficznym otoczeniem prawnym i obowiązującymi 
regulacjami. Na kursie omawiamy te, które odgrywały największą rolę w ostatnich załamaniach ekonomicznych 

29 Język nowożytny język obcy 

30 
Komputerowe systemy 
finansowo-księgowe w 
rachunkowości 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość/Doradztwo podatkowe). Celem przedmiotu jest 
zapoznanie Studentów z komputerowymi systemami finansowo-rachunkowymi wykorzystywanymi w podmiotach 
gospodarczych. Absolwent po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym otrzyma certyfikat wydawany przez 
producenta oprogramowania. 
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31 Kontrowersje wokół 
kapitału 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia i społeczeństwo). Posiadanie czynników produkcji oraz zasobów 
kapitałowych, które ją umożliwiają, od zawsze stanowiły przedmiot nie tylko debat ekonomicznych, ale również 
politycznych. Z zaangażowaniem kapitału w procesie produkcji wiążą się między innymi spory o wysokość płac, 
globalizację, dyskryminację, pogoń za zyskiem, czy nierówności dochodowe. W trakcie kursu omówione zostaną 
najbardziej palące z tych kwestii 

32 Krajowy rynek 
emerytalny 

Przebudowa socjalistycznego państwa dobrobytu była jednym z najważniejszych i najtrudniejszych elementów 
transformacji gospodarczej w Polsce. W ramach dużej reformy systemu ubezpieczeń społecznych z 1999 r. doszło do 
wykreowania od podstaw krajowego rynku emerytalnego. 
System emerytalny został podzielony na trzy części tzw. filary. Pierwszy filar ma charakter publiczny i prowadzony jest 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Uczestnictwo w nim jest przymusowe i finansowany jest on metodą 
repartycyjną. Drugi filar opiera się na otwartych funduszach emerytalnych (OFE). Finansowany jest on metodą 
kapitałową. Składki na OFE gromadzone są na indywidualnym rachunku członka OFE i inwestowane na rynkach 
finansowych w celu ich pomnożenia. Trzeci filar został stworzony by uzupełniać świadczenia z dwóch poprzednich i 
dlatego uczestnictwo w nim ma charakter dobrowolny. Filar ten jest również finansowany metodą kapitałową. Drugi i 
trzeci filar obecnego systemu emerytalnego współtworzą krajowy rynek emerytalny. 
W erze post-kryzysowej rynek ten przechodził szereg niekoniecznie pozytywnych zmian. Dopiero po zakończeniu 
transformacji gospodarczej i dołączeniu przez Polskę do grupy państw wysokorozwiniętych, pojawiły się kolejne impulsy 
prowadzące do powrotu na ścieżkę szybkiego rozwoju krajowego rynku emerytalnego. 
Stąd też celem niniejszego kursu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami funkcjonowania krajowego rynku 
emerytalnego oraz przygotowanie do świadomego korzystania z takich produktów jak: OFE, indywidualne konta 
emerytalne (IKE), indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), pracownicze programy emerytalne (PPE) 
czy najnowsze pracownicze plany kapitałowe (PPK) 

33 Kryzys w teorii 
ekonomii 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Student poznaje teorie kryzysu wg schematu: teorie 
wykluczające kryzys gospodarczy, teorie dopuszczające jego występowanie - teorie endogeniczne wskazujące na 
przyczyny leżące po stronie popytu oraz po stronie podaży, i teorie egzogeniczne upatrujące przyczyn kryzysu w 
czynnikach pozaekonomicznych. Teorie ilustrowane są rzeczywistymi  załamaniami koniunktury 

34 Lean management 

Przedmiot do wyboru. Celem zajęć jest przybliżenie studentom koncepcji zarządzania obejmującej model biznesowy 
oraz zbiór metod, które zmierzają do osiągnięcia wartości dla klienta przez pomoc w eliminowaniu strat podczas 
dostarczania produktów wysokiej jakości na czas i po najniższych kosztach. Podczas zajęć ukazuje się znaczenie 
maksymalizacji wartości dla klienta, przy jednoczesnej minimalizacji strat. Oznacza to utworzenie większej wartości 
dla klientów z użyciem mniejszej ilości zasobów. 

35 Ład Korporacyjny 
Przedmiot obowiązkowy. Celem przedmiotu jest przybliżenie  problematyki ładu korporacyjnego, czyli zasad i 
mechanizmów obowiązujących w zarządzaniu organizacją. Absolwent pozna reguły sprawowania nadzoru nad 
działalnością organizacji, zarówno w sektorze prywatnym, jaki sektorze publicznym, skierowanego na minimalizowanie 
kosztów transakcyjnych przedsiębiorstwa 

36 Makroekonomia 2 Przedmiot obowiązkowy. Opis zjawisk makroekonomicznych w kontekście procesów globalizacyjnych. Przedstawienie 
innego, nieortodoksyjnego spojrzenia na ekonomię i zjawiska gospodarcze 
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37 Manipulacje i nadużycia 
na rynku finansowym 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Przedmiot prezentuje różne formy i przejawy szeroko 
rozumianych nadużyć i manipulacji na rynku finansowym w Polsce. Omawiane podczas wykładu zagadnienia dotyczyć 
będą najczęściej obserwowanych nadużyć na rynku finansowym, których dopuszczają się zarówno instytucje finansowe 
świadczące usługi na tym rynku, w różnych sektorach, ale także podmioty, które podejmują działalność na nim, także 
w sposób nielegalny (prowadzenie działalności na rynku finansowym bez zezwolenia lub wpisu do rejestru, piramidy 
finansowe). Na wykładzie będą zaprezentowane przestępstwa na rynku finansowym w ujęciu ogólnym wynikające z 
przepisów karnych pomieszczonych w ustawach sektorowych.  Studenci poznają także wszelkiego rodzaju nadużycia w 
relacjach umownych instytucji finansowych z klientami (problem „kredytów frankowych”, polisolokat, niedozwolone 
klauzule umowne w umowach o usługi finansowe, rabatowanie kredytów konsumenckich), w postaci nieuczciwych 
praktyk rynkowych wprowadzających w błąd, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym misselling 
usług. Przedstawione zostaną także nadużycia związane w przeprowadzaniem transakcji płatniczych (omyłkowy przelew 
na złe konto- procedura zwrotu pieniędzy, ataki phishingowe na klientów banku, wykonanie transakcji 
nieautoryzowanej, nienależyte wykonanie transakcji),  a także na rynku kapitałowym (manipulacje instrumentami 
finansowymi  i insidertranding). Student pozna zagrożenia związane z zastosowaniem nowych technologii  (Fin- Tech) 
na rynku finansowym oraz problemy cyberbezpieczeństwa na nim i kradzieży tożsamości. 

38 Marketing holistyczny 

Ewolucja koncepcji marketingowej i zarządzania marketingowego na początku XXI wieku doprowadziła do powstania 
nowej orientacji marketingowej uwzględniającej całościowe, systemowe podejście do organizacji i jej otoczenia. 
Przedmiot \"Marketing holistyczny\" przedstawia elementy tego systemu i zasady działania przedsiębiorstw stosujących 
takie podejście. 

39 Marketing 
międzynarodowy 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Marketing międzynarodowy może kojarzyć się z Coca-
Colą i McDonaldem. Jego wykorzystanie wymagania jednak zmagania się z globalną konkurencją i znajomością kultury 
oraz obyczajów panujących na rynkach zagranicznych. Jak zrobić, aby jeden produkt pokochał cały świat? Odpowiedź 
na to oraz inne pytania zawarto w programie przedmiotu, gdzie główna uwaga skoncentrowana jest na umówieniu 
instrumentów i technik stosowanych w marketingu międzynarodowym mając na uwadze największe przedsiębiorstwa 
świata 

40 Mediacje i negocjacje w 
obrocie gospodarczym 

W trakcie zajęć omawiane i w miarę możliwości trenowane są  techniki komunikacji i techniki wpływu społecznego 
przydatne do  prowadzenia negocjacji i mediacji w obrocie gospodarczym. Studenci poznają ramy prawne 
podejmowania negocjacji i uczestnictwa w mediacjach. Ponadto prezentowane są warunki wykonywania zawodu 
mediatora. 

41 
Metody analizy i 
prognozowania 
indeksów giełdowych 

Przedmiot do wyboru. Współczesne rynki finansowe charakteryzują się bardzo szybkim przepływem informacji, a 
pojawiające się zdarzenia w czasie rzeczywistym wpływają na sytuację na rynkach finansowych, szczególnie na rynkach 
kapitałowych. Ważną kwestią jest m.in. identyfikacja wzajemnych powiązań, trendów rynkowych czy wychwytywania 
krótkookresowych zmian. Przekazana wiedz pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów wpływających na notowania 
giełdowe, a wnioski z proponowanych badań mogą być wykorzystane przez studentów celem optymalizacji zarządzania 
swoimi finansami 
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42 

Metody klasyfikacji w 
analizach zjawisk 
społeczno-
gospodarczych 

Przedmiot do wyboru. Celem konwersatorium jest zapoznanie z narzędziami wielowymiarowej analizy porównawczej, 
które służą klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Zjawiska społeczno-gospodarcze są najczęściej zjawiskami 
złożonymi. W takich przypadkach klasyfikowane obiekty są opisywane przez wiele cech. Z tego też względu powstają 
problemy związane z oceną podobieństwa obiektów, ponieważ poziom podobieństwa dwóch obiektów z uwagi na jedną 
cechę może być inny niż podobieństwo tych samych jednostek ze względu na inną cechę. Wobec tego powstaje 
konieczność klasyfikacji jednostek za pomocą formalnych procedur, które umożliwiają obiektywne przeprowadzenie 
oceny podobieństwa i grupowanie jednostek podobnych w warunkach złożonych zjawisk. Metodami przeznaczonymi do 
klasyfikacji obiektów opisywanych przez wiele cech są metody taksonomiczne.   Student na zajęciach praktycznych, 
wykorzystując programy oraz udostępnione przez prowadzącego aplikacje, będzie mógł tworzyć własne klasyfikacje 
obiektów opisywanych przez wiele ich właściwości.      

43 Międzynarodowe 
przepływy wiedzy 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
podstawowymi kanałami, za których pośrednictwem dochodzi do międzynarodowych przepływów wiedzy. Absolwent 
będzie potrafił określić ich efektywność oraz wskazać czynniki determinujące siłę i zakres rozprzestrzeniania się wiedzy 
za pośrednictwem poszczególnych kanałów. Będzie także świadomy roli państwa w stymulowaniu procesów transferu 
wiedzy między gospodarkami narodowymi 

44 
Międzynarodowe 
standardy 
rachunkowości  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe). Jego celem jest umożliwienie zdobycia wiedzy 
dotyczącej wskazanych treści Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz 
przygotowanie Studentów do sporządzenia sprawozdania wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

45 Międzynarodowy rynek 
pracy 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Celem przedmiotu jest wyjaśnienie wpływu tendencji 
globalizacyjnych, integracyjnych i migracyjnych na funkcjonowanie krajowych rynków pracy 

46 Migracje kapitału w 
gospodarce światowej 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Przedmiot obejmuje wybrane zagadnienia 
problematyki migracji międzynarodowych przepływów kapitału, ich znaczenia w gospodarce światowej oraz gospodarce 
narodowej, tworzenia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw w drodze internacjonalizacji ich działalności, a także 
makroekonomicznych skutków rozwoju skali umiędzynarodowienia organizacji gospodarczych. Studenci zapoznają się 
z podstawowymi teoriami wyjaśniającymi nasilenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce światowej. 

47 Multikulturowość a 
biznes i prawo 

Dzięki przedmiotowi student nabywa ogólną wiedzę o biznesie i prawie oraz kulturze. Ponadto nabywa wiedzę na temat 
miejsca i roli prawa krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu oraz zapoznaje się z treścią muzułmańskich, japońskich i 
chińskich tekstów prawnych. Absolwent potrafi umiejscowić prawo muzułmańskie, prawo japońskie oraz prawo chińskie 
wśród innych systemów prawno-ustrojowych. Absolwent będzie  także posiadał świadomość roli relacji zachodzących 
pomiędzy systemami prawnymi a biznesem w odmiennych kulturach prawnych. Zajęcia rozwiną także umiejętności 
Studentów w zakresie prezentowania i argumentowania swojego stanowiska.\ 

48 Nowe trendy w 
gospodarce 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia i społeczeństwo). Przedmiot o nowych trendach w gospodarce: 
kryptowaluty, sharing economy, robotyzacja, auta elektryczne i autonomiczne, sztuczna inteligencja, czwarta rewolucja 
przemysłowa, etc 
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49 
Ochrona klienta na 
rynku usług 
finansowych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Przedmiot w kompleksowy i interdyscyplinarny 
sposób prezentuje wszelkie możliwe przejawy, sposoby i formy oraz strukturę instytucjonalną (organy ochrony prawnej 
i pomocy prawnej) ochrony konsumenta na rynku usług finansowych. Jego celem jest zapoznanie studenta z 
całokształtem regulacji prawnych z zakresu ochrony konsumenta usług finansowych z wyodrębnieniem przepisów 
dotyczących poszczególnych rodzajów usług oraz ogólnej (znajdującej zastosowanie także do usług finansowych) i 
szczegółowej  regulacji prawnej dotyczącej ochrony konsumenta na rynku finansowym oraz nabycie przez niego 
umiejętności efektywnej ochrony swoich interesów przed nieuczciwymi praktykami tynkowymi i innymi nadużyciami ze 
strony instytucji finansowych świadczących usługi finansowe konsumentom. Student będzie umiał rozwiązywać 
podstawowe problemy prawne związane ze stosowaniem przepisów dotyczących ochrony konsumenta na rynku 
finansowym. Student zdobędzie umiejętność efektywnej ochrony własnych interesów wobec instytucji finansowych 
świadczących usługi finansowe w praktyce i będzie prawidłowo identyfikował zagrożenia dla konsumentów i problemy 
związane z koniecznością ochrony interesów konsumenta na rynku usług finansowych 

50 Ochrona własności 
intelektualnej  

Przedmiot obowiązkowy. Cykl zajęć obejmujący odrębnie wykład i ćwiczenia poświęcony jest przedstawieniu źródeł 
uregulowania i podstawowych konstrukcji prawa własności intelektualnej (z uwzględnieniem odrębności prawa 
autorskiego i prawa własności przemysłowej) - na tle elementów praktyki uwzględniającej potrzeby pracy zawodowej 
związanej z wykształceniem ekonomicznym 

51 Podania i pisma w 
sprawach podatkowych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe). Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do 
nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie praktycznego stosowania prawa podatkowego, które będzie mógł 
wykorzystywać m.in. w wykonywaniu zawodu Doradcy Podatkowego. Zdobyta wiedza pozwoli na umiejętne 
formułowanie żądań w sprawach podatkowych, a także na zrozumienie zawiłości przepisów prawa podatkowego. 
Podczas wykładu będą omawiane aktualne przepisy prawa i orzecznictwo z zakresu prawa podatkowego, 
przygotowujące studentów do rozwiązywania problemów praktycznych na przykładzie kazusów przygotowanych przez 
Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego 

52 

Podatki 
bezpośrednie  (w 
interpretacjach i 
orzecznictwie) 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe). Celem przedmiotu jest uporządkowanie i rozszerzenie 
wiedzy Studentów dotyczącej podatków bezpośrednich przez pryzmat orzecznictwa i interpretacji podatkowych, 
przedstawienie aktualnych linii interpretacyjnych i orzeczniczych w zakresie najważniejszych problemów praktycznych 
dotyczących podatków bezpośrednich oraz nauka krytycznego analizowania orzecznictwa i interpretacji podatkowych. 
Na zajęciach zostaną omówione przez pryzmat orzecznictwa i interpretacji prawa podatkowego m.in.: konstrukcje obu 
podatków dochodowych, formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, a także międzynarodowe 
opodatkowanie dochodu i umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania 

53 Podatki bezpośrednie i 
pośrednie  

 Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe). Zasady i metody opodatkowania pośredniego i 
bezpośredniego. 

54 
Podatki pośrednie (w 
interpretacjach i 
orzecznictwie) 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe). W ramach przedmiotu student nabędzie wiedzę o 
regulacji podatków pośrednich z uwzględnieniem ich zakresu i specyfiki stosowania prawa. Absolwent nabędzie 
umiejętność stosowania prawa podatkowego w zakresie podatków pośrednich z uwzględnieniem orzecznictwa i 
interpretacji przepisów prawa podatkowego. 

55 Podatki samorządowe 
Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe). Przedmiot poświęcony zagadnieniom związanym z 
wymiarem i poborem podatków i opłat stanowiących dochody budżetów samorządowych. Przedmiot jest uzupełnieniem 
i rozwinięciem problematyki poruszanej na zajęciach z prawa finansów publicznych 
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56 Podstawy organizacji i 
zarządzania 

Zakres wykładu obejmuje kluczowe problemy funkcjonowania organizacji a także procesy zachodzące w jej otoczeniu, 
które warunkują jej sprawność funkcjonowania 

57 Podstawy prawa 
administracyjnego  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Zajęcia z przedmiotu Podstawy prawa administracyjnego 
prowadzone są z punktu widzenia właściwego dla nauki prawa administracyjnego, tj. koncentrują uwagę na 
prawnopozytywnej analizie wykonywania administracji publicznej, zarówno z wykorzystaniem władztwa 
administracyjnego jak i w ramach innych metod administrowania 

58 
Polityka regionalna i 
fundusze strukturalne 
UE 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Przedmiotem wykładu są zasady polityki regionalnej 
EU prowadzonej wobec regionów słabiej rozwiniętych. Narzędziem tej polityki są fundusze strukturalne: Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny oraz Fundusz Spójności. Student w trakcie wykładu 
nabywa nie tylko wiedzę teoretyczną o funkcjonowaniu poszczególnych funduszy, ale również umiejętności praktyczne 
jak przygotować projekt europejski. 

59 Prawno-podatkowe 
aspekty fuzji i przejęć 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie/Doradztwo podatkowe), opisujący konsekwencje podatkowe 
przekształceń spółek prawa handlowego. 

60 Prawo energetyczne Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z regulacją rynku energii w Polsce. 

61 Prawo gospodarcze 

Przedmiot obowiązkowy. Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, zasadami i 
instytucjami prawa gospodarczego zarówno w aspekcie publicznoprawnym, jak i prywatnoprawnym. W ramach zajęć 
omówione zostanie pojęcie działalności gospodarczej, zasada wolności działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy 
i przedsiębiorstwa. Ponadto scharakteryzowane zostaną instrumenty władczego oddziaływania państwa na działalność 
przedsiębiorców prywatnych - nakazy, zakazy, akty administracyjne (w szczególności koncesje, zezwolenia i licencje), 
które zostaną usytuowane w ramach sfer policji i reglamentacji gospodarczej. Omówione zostaną także elementy 
prywatnego prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek handlowych 

62 Prawo koncentracji 
przedsiębiorców 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie/Gospodarka światowa). Przedmiot obejmuje problematykę 
kontroli operacji koncentracyjnych (fuzji, przejęć etc.) przez organy antymonopolowe. Student poznaje sposoby i formy 
połączeń przewidziane w prawie spółek a także zasady oceny transakcji przez organy ochrony konkurencji (Prezesa 
UOKiK i Komisję Europejską). Nabywa też praktyczne umiejętności notyfikacji koncentracji, wyznaczenia rynku 
właściwego a także ustalenia stopnia skoncentrowania rynku.  

63 Problemy etyczne 
współczesnej medycyny 

Ogólnym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z etycznymi problemami współczesnej medycyny. W toku 
nauki student powinien nauczyć się rozumieć i stosować 4 podstawowe zasady etyczne w medycynie: nieszkodzenie, 
dobroczynienie, autonomię i sprawiedliwość w kontekście klasycznej i nowoczesnej nauki opartej o nowe odkrycia i 
wynalazki medyczne. 
Student w ramach przedmiotu poznaje m.in. etyczne aspekty świadomej zgody na interwencję medyczną, 
problematykę początku i końca życia (badania preimplantacyjne i prenatalne, aborcja, eutanazja), etyczne aspekty 
klonowania człowieka, zasady prowadzenia eksperymentów medycznych, kwestie eugeniki 
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64 Psychologia zachowań 
ekonomicznych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z 
psychologicznymi mechanizmami zachowań ekonomicznych człowieka, związanymi z pełnionymi przez niego rolami: 
konsumenta, inwestora, przedsiębiorcy oraz osoby, która oszczędza pieniądze i ubezpiecza się myśląc o swojej 
przyszłości. Absolwent będzie potrafił interpretować zachowania związane z postawami ludzi wobec pieniędzy, z 
różnymi formami ich inwestowania oraz oszczędzania, z dokonywaniem wyborów konsumenckich, podejmowaniem 
działalności gospodarczej, ubezpieczaniem się itp. Zajęcia rozwiną umiejętność Studentów w zakresie zastosowania 
wiedzy  psychologicznej w praktyce ekonomicznej, np. w reklamie, w kreowaniu przedsiębiorczości. 

65 Psychologia zarządzania 
w biznesie 

Wykład przedstawia podstawową wiedzę z zakresu psychologii, zarządzania organizacją i psychologii zarządzania. 
Uzmysławia studentom wpływ organizacji na człowieka, jego psychikę. Treścią wykładu jest także manipulacja 
pozytywna i negatywna stosowana przez organizacje w odniesieniu do jednostek 

66 Rachunkowość 
Finansowa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość/Doradztwo podatkowe). Celem przedmiotu jest 
poszerzenie wiedzy Studentów z zakresu rachunkowości finansowej, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu 
podatkowego. Absolwent będzie potrafił analizować oraz prezentować transakcje gospodarcze w zgodzie z 
interpretacjami oraz rozwiązaniu bazującymi zarówno na regulacjach krajowych oraz międzynarodowych. 

67 Rachunkowość 
MSR/MSSF  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość/Doradztwo podatkowe). Celem przedmiotu jest 
poszerzenie wiedzy Studentów z zakresu rachunkowości finansowej, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu regulacji 
międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście różnic w sprawozdawczości. Absolwent będzie potrafił analizować oraz 
prezentować transakcje gospodarcze w zgodzie z interpretacjami oraz rozwiązaniami bazującymi zarówno na 
regulacjach krajowych oraz międzynarodowych 

68 Rachunkowość 
podatkowa MSP 

Przedmiot specjalnościowy (specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z wymogami 
dotyczącymi ewidencji podatkowej, którą podatnik jest zobowiązany prowadzić w momencie wykonywania działalności 
gospodarczej. Absolwent będzie posiadał wiedzę by samodzielnie prowadzić prostą ewidencję podatkową 

69 
Restrukturyzacja i 
upadłość 
przedsiębiorstw  

Przedmiot specjalnościowy (specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest: 
1)zapoznanie studentów z problematyką restrukturyzacji i upadłości w prawie polskim i unijnym; 
2)  nabycie umiejętności wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu prawa restrukturyzacyjnego I upadłościowego 
przy rozwiązywaniu kazusów i testów 3) nabycie umiejętności oceny wyboru sposobu postępowania adekwatnego do 
rodzaju poszukiwanej ochrony prawnej w danym postępowaniu 

70 Rewizja finansowa 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe).  Celem przedmiotu jest przedstawienie istoty, celu i 
podstaw prawnych rewizji sprawozdań finansowych. Absolwent pozna zasady i metody przeprowadzenia badania 
sprawozdań finansowych oraz zasady wykonywania zawodu biegłego rewidenta (wymagane kwalifikacje, 
odpowiedzialność biegłego rewidenta, etyka i normy wykonywania zawodu).  Pozna inne rodzaje prac, które może 
wykonywać biegły rewident. Będzie znał również produkt rewizji finansowej – opinię i sprawozdanie z badania. Nabędzie 
umiejętność kreowania obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 

71 Rynki finansowe 2 Przedmiot obowiązkowy. Celem kursu jest zaznajomienie Studenta z problematyką funkcjonowania rynków 
finansowych, uczestników, instytucji oraz instrumentów charakterystycznych dla każdego rynku 
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72 Ryzyko i efektywność 
inwestycji  na GPW 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z 
zagadnieniami związanymi z rynkiem finansowym, a w szczególności dotyczącymi inwestycji w instrumenty finansowe 
rynku kapitałowego i nabycie umiejętności oceny ryzyka inwestycyjnego oraz efektywności inwestycji giełdowych. 
Przekazana wiedza może być przydatna w pracy w instytucjach finansowych oraz podczas wykonywania czynności 
związanych z instrumentami finansowymi. Powinna także ułatwić studentom w przyszłości podejmowanie 
samodzielnych decyzji w zakresie lokowania i pomnażania własnych oszczędności 

73 

Sankcje 
administracyjno-prawne 
w działalności 
biznesowej  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Celem przedmiotu jest poznanie systemu sankcji 
prawnych stosowanych przez administrację publiczną oraz gwarancji prawnych obrony jednostki w postępowaniu 
administracyjnym. Realizacja standardów europejskich w świetle przyjętej autonomii proceduralnej wewnętrznego 
(krajowego) porządku prawnego. Treści programowe przedmiotu obejmują następujące zagadnienia: 
Obowiązek publicznoprawny - pojęcie, kategorie. Dobrowolne wykonanie obowiązku. 
1. Kontrola  wykonania uprawnień i obowiązków przez organ administracji publicznej. Sankcje prawne 
zabezpieczające wykonanie obowiązku. 2. Kary administracyjne - charakter, procedura nakładania 
3. Kary administracyjne w działalności biznesowej - przykłady 
4. Wygaśnięcie uprawnień wynikających z pozwolenia 
5. Egzekucja administracyjna - podstawy przymusowego wykonania obowiązku 
6. Środki obrony na drodze administracyjnej 
7. Prawo do sądu w działalności biznesowej 

74 Seminarium Przygotowanie pracy magisterskiej 

75 

Sprawozdawczość 
finansowa i analiza 
sprawozdań 
finansowych  

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Finanse i rachunkowość). Studenci zostaną zapoznani z praktycznym 
zastosowaniem sprawozdań finansowych, a także zostanie im przedstawiona analiza wskaźnikowa. 
Po ukończeniu przedmiotu Student będzie potrafił przeanalizować sytuację finansową spółki w oparciu o powszechnie 
dostępne źródła (m.in. bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową). 
Ponadto Student będzie potrafił ocenić jakie informacje są istotne w analizie spółki biorąc pod uwagę jej otoczenie 
rynkowe (m.in. sektor, typ rynku, rodzaj produktu) 

76 Status menadżera  

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom kwalifikacji prawnej statusu menedżera jako osoby zarządzającej z 
punktu widzenia podstawy zatrudnienia/świadczenia usług zarządzania. Omówione zostaną podstawowe aspekty 
zatrudnienia prawnopracowniczego oraz cywilnoprawnego, z uwzględnieniem konsekwencji prawnych wyboru danej 
formy zatrudnienia, przede wszystkim z punktu widzenia prawa ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego i zasad 
odpowiedzialności za podejmowane przez menedżera decyzje. 

77 Statystyczna analiza 
danych 

Przedmiot obowiązkowy. Celem wykładu jest zapoznanie studenta z metodami statystycznymi wspomagającymi 
menedżerski proces decyzyjny w warunkach niepewności. Wykład obejmuje metody opisu struktury i dynamiki 
procesów gospodarczych, interpretację zależności i korelacji zmiennych, metody wyboru próby losowej, pojęcie modelu 
statystycznego, estymację i weryfikację hipotez statystycznych, wielowymiarowy model regresji liniowej, model 
logistyczny, elementy wniskowania dla szeregów czasowych 

78 
Strategie marketingowe 
na rynkach 
zagranicznych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Gospodarka światowa). Zarządzanie strategiczne jest kluczowym problemem 
każdego przedsiębiorstwa przed którym obecnie powstają nowe wyzwania w postaci globalizacji, innowacji czy 
zrównoważonego rozwoju. Jak zapewnić firmie długookresowe przetrwanie na rynkach zagranicznych? Jaką wybrać 
\"taktykę\"?  Przedmiot jest poświęcony istocie, teorii i metodom zarządzania strategicznego 
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79 Teoria firmy 

Przedmiot obowiązkowy. Na tle rynku firmy rysują się jako nietypowe twory, w których ktoś z góry wydaje komendy, 
a ktoś na dole je wykonuje według ściśle określonych procedur. Wygląda to zatem na pierwszy rzut oka inaczej niż 
klasyczne stosunki między kupującymi a sprzedającymi na rynku, gdzie obie strony siebie nawzajem poszukują i ze 
sobą negocjują. Co jest takiego szczególnego w firmach? Dlaczego ich hierarchiczna struktura nie stanowi barier dla 
ich efektywności? Dlaczego tak wiele firm powstaje i upada w tym samym czasie? I wreszcie: dlaczego bez takich firm 
trudno sobie wyobrazić rozwój społeczno-gospodarczy? Na przedmiocie dowiemy się o tym, dlaczego rozwinięte rynki 
w zasadzie nie mogłyby istnieć bez firm 

80 
Współczesne migracje 
międzynarodowe 
ludności 

Przedmiot specjalnościowy (specjalność Ekonomia i społeczeństwo/Gospodarka światowa). Celem przedmiotu jest 
zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami związanymi z międzynarodową migracją ludności oraz ewolucją 
przepływów migracyjnych w XXI wieku. Absolwent będzie potrafił wskazać główne motywy migracji oraz jej 
konsekwencje ekonomiczne z perspektywy kraju przyjmującego i źródłowego migranta. Będzie także posiadał 
świadomość roli państwa w kształtowaniu wielkości oraz charakteru migracji, a także w osiąganiu pozytywnych efektów 
napływu i odpływu ludności 

81 Współczesne nurty 
makroekonomii 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Ekonomia i społeczeństwo). Na kursie zostaje omówionych kilka 
najważniejszych współczesnych szkół makroekonomicznych. Dotyczy to przede wszystkich tych, które budują teorię 
cyklów koniunkturalnych. Wśród nich znajdą się między innymi: szkoła ortodoksyjnego keynesizmu, monetaryzmu, 
nowego keynesizmu, postkeynesizmu, nowych klasyków, oraz szkoła austriacka 

82 Wykonywanie zawodu 
doradcy podatkowego 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Doradztwo podatkowe). Celem przedmiotu jest wszechstronne przedstawienie 
specyfiki wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Szczególny nacisk położony jest na kwestie szacowania ryzyka 
podatkowego i odpowiedzialności doradcy związanej z wykonywanym zawodem. Studenci nabędą praktyczne 
umiejętności w zakresie przygotowywania opinii podatkowych oraz strategii uczestnictwa doradcy podatkowego w 
postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe. 

83 Zarządzanie w sieciach 
międzyorganizacyjnych 

Przedmiot specjalnościowy (Specjalność Prawo w biznesie). Przedmiot wyjaśnia problemy związane z funkcjonowaniem 
organizacji biznesowych i jednostek samorządu terytorialnego w warunkach koopetycji. Perspektywa koordynacji 
działań międzyorganizacyjnych oraz współpracy między organizacjami stawia problem funkcjonowania i efektywności 
sieci międzyorganizacyjnej w centrum zainteresowania całej teorii organizacji i zarządzania. Zasięg badań w tym 
obszarze znacznie się ostatnio poszerza i nie dotyczy już wyłącznie pozycji przedsiębiorstwa, organizacji publicznej w 
sieci, lecz także ich działania w kontekście sieci. Ukształtowanie się sieci międzyorganizacyjnych stanowi poważne 
wyzwanie wobec tradycyjnej postawy badawczej reprezentowanej w badaniach nad strategią i zachowaniem 
strategicznym podmiotów gospodarujących. Celem przedmiotu jest pokazanie fenomenu sieci międzyorganizacyjnych 
z perspektywy współczesnych wyzwań zarządzania. 
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Specialty: Master of  Managerial Economics 

Item Course Content 

1 Seminar Preparation of a Master's thesis. 

2 Modern Microeconomics 

What is economics? (Textbook definitions and opinions of different authors (e.g. Mises, Skausen, Robbins, 
Viener). Is economics a science? Economics (Oeconomy) v. ‘political economy’ – the differences and origins of 
the terms. The magic year 1776? Economics as a profession (who was the first professor of political economy)? 
Economics in one lesson (Henry Hazlitt and Frederic Bastiat). William Graham Sumner and his Forgotten Man. 
Positive vs. normative economics. Difficulties of economic analysis. Model and reality. Why do we construct 
models? The opinion of Alfred Marshall on using mathematics in economic analysis. Interpolation, extrapolation 
and trends in economic analysis. Definition of an index. What is the price consumer index? Nominal and real 
values – the differences. Nicolas Kaldor and his idea of ‘stylized facts’. The most popular sub-criteria of models’ 
evaluation. Analytical models v. simulation models – advantages and disadvantages. Convergence in economic 
development of nations. Lorenz curve and Gini index. Diversity of income and welfare development – a general 
idea and national examples. What is capitalism? Economic (scare) good – definition and opinion of Carl Menger.  
How are prices set? Opinion of Pierre de Jean Olivi. What is a just price? Private vices, public benefits, supreme 
hand and invisible hand – general idea on the role of egotistical behaviour in economic development. Price system 
and three functions of prices . Production possibility frontier and why is the possibility production frontier convex 
(bowed outward)? Marginal utility, marginal cost, and marginal revenue – the definitions. Opportunity cost – 
general view.  Market – a definition and efficiency of market (in a context of Pareto principle). What are the main 
features of market? Demand and supply, demand function, supply function – understanding and definitions. 
Individual demand curves and construction of the market demand curve. Equilibrium price. The Pope and the 
price of fish. Problems with the concept of equilibrium price.  Factors influencing the demand (multidimensional 
demand function). Price elasticity of demand. Elastic and inelastic goods (markets) Short and long terms 
development – a concept. Cross-price elasticity of demand. Substitute and complementary goods. Income 
elasticity of demand. Normal and inferior goods. Cobweb models – damped oscillations, explosive oscillations, 
stable (constant) oscillations. Revenue (income), costs, profit, normal profit (natural profit), extraordinary profit 
– the definitions. Equilibrium and profit maximization. Stable and unstable equilibrium.  Production function – 
the definition. The Cobb-Douglas production function. Long-run total costs, long-run marginal costs, and long-
run average costs – definitions and mutual relationship between long-run marginal costs and long-run average 
costs. Economies of scale and the MES. Firms’ optimal decision in a long run (graphical representation). Short-
run production decisions of a firm (graphical representation). Is profit maximization the only criterion of firms’ 
decisions? Market structures – an outline. Evolutionary models – general features. 

3 Statistics for Business  Utilizing statistical tools in business analyses. 
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4 Contemporary 
Management  

The nature of organizations. Why do we study organizations and management? Why do we have organizations? 
The definition of organizations. Organizations and individuals. Organizations and society. The management 
process. The definition of management. The basic purpose of management. Phases/stages of the management 
process. The definition of "manager". Types of managers. Categories of manager’s work. Managerial skills. 
Classical management thought. Activities (functions) of organizations according to H. Fayol. Elements of 
management (managerial functions) according to H. Fayol. General principles of management according to H. 
Fayol. Unity of command and unity of direction. Managerial roles. Managerial roles according to H. Mintzberg. 
Interpersonal roles. Information roles. Decisional roles. Negotiating role. The environment of organizations. 
External environment. General environment. Task environment. Internal environment. Organizational culture. 
Managing strategy. Strategic management. Components of strategy. Levels of strategy. Strategy formulation 
and implementation. Corporate-level strategies. Business-level strategies. Organizing and organizational design. 
Elements of organizational structure. Distributing authority. Delegation. Bureaucracy. Adhocracy. Situational 
determinants of organizational design. Forms of organizational design. Power and power outcomes. The definition 
of power. Relational character of power. Types of power. Authority. Power outcomes. Power as an outcome of 
conflict. Methods of dealing with conflict. Integration. Managing leadership. The essence of leadership. Functions 
of (formal) leaders. Components of leadership. The big five personality characteristics. Theories of leadership. 
Transformational leadership. Servant leadership. Managing communication. Organizations as information-
processing systems. Communication as relational phenomenon. Perception in the process of communication. 
Vertical communication. Communication problems and their possible solutions. Change in organizations. The 
definition of organizational change. The potential for and against change. The punctuated equilibrium. Change 
processes. Innovation in organizations. Decision-making techniques. Decision-making process according to P.F. 
Drucker. Decision-making and problem solving. The decision problem. The fundamental rules of making decisions 
under uncertainty. The pessimistic decision technique. The optimistic decision technique. The regret decision 
technique. The expected value decision technique. The decision tree. The expected utility decision technique. 

5 Macroeconomics 

Microeconomics v. Macroeconomics; Examples of macroeconomic questions; Positive Macroeconomics v. 
Normative Macroeconomics; Macro Theory vs. Macro Policy; Model building (exogenous v. endogenous 
variables); Keynes v. Classics. The Keynesian model v. the so-called “Classical” models; Long-run 
macroeconomics and short-run macroeconomics; Circular flow; What is Gross Domestic Product?; Limitations of 
GDP; Alternatives to GDP; Inflation and ways of measuring inflation; GDP deflator; Unemployment and types of 
unemployment; Voluntary and involuntary unemployment; Costs of unemployment (private and social); Philips 
Curves; Quantity Theory of Money; Cantillon effects; Equation of exchange (I. Fisher). 

6 Civil Law 

General characteristics of civil law; Persons; Juridical acts; Obligations with particular emphasis on contractual 
obligations. Sale contracts and rules regarding the international sale of goods; Harmonization of contract law; 
Ownership and other real rights. Transfer of immovables. Land and mortgage registers; Succession; Intellectual 
property law. 

7 Polish for Foreigners Polish language 

8 Macroeconomics 
Environment of Business 

The European Union; Understanding the context of Europe’s business environment; Models of economic systems 
and national business-government relations; Central planning and command economy; Market capitalism; 
Managed capitalism; State capitalism; Post-Cold War reforms; Government policies and globalisation; Promoting 
business; Regulating business; Central banking; Fiscal regimes and fiscal policy; Labour market policies; A fragile 
European construction – the perils of incomplete coordination; The Fourth Industrial Revolution. 
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9 Business Finance 

The Financial Environment; Money and the Monetary System; Banks and Other Financial Institutions; The Federal 
Reserve System; Policy Makers and Money Supply; International Finance and Trade; Savings and Investment 
Process; Interest Rates; Time Value of Money; Bonds and Stocks: Characteristics and Valuations; Securities 
Markets; Financial Return and Risk Concepts; Business Organization and Financial Data; Financial Analysis and 
Long-Term Financial Planning; Managing Working Capital; Short-Term Business Financing; Capital Budgeting 
Analysis; Capital Structure and the Cost of Capital.  

10 Industrial Organizations  

Theory of firm; Transaction costs; Market structures; Perfect competition; Monopolies; Cartels; Rent seeking; 
Effects of economic regulations; Market design; Contestable markets; Sharing economy; Intellectual property; 
The principal-agent problem; Information asymmetry; Price discrimination; Vertical integration; The game 
theory; Research and development. 

11 Ethics in Business  Calculation of values; Normative senses (J. Haidt); Externalities; Corporate Social Responsibility; 
Whistleblowing; Profit motive; Public bailouts; Ethics in advertising; Legal and moral liability; Bribery. 

12 System of Governments 
Forms of government in the world; Monarchies and republics; Parliamentarism, semi-presidentialism, and 
presidentialism; Separation of powers, checks and balances; Legislative branch; Executive power; Judicial 
power; Constitutional adjudication; Federalism; The EU as a system of government. 

13 Managerial Economics The basic principles of managing economic entities. 

14 Economics of the EU 

The concept of European integration; A customs union v. a free trade area; Trade creation versus trade diversion; 
Rules of the European single market; European standardization; Principles of public procurements in the 
European single market; Rules of competition in the EU; Free migration of people in the European single market; 
Free capital mobility and foreign direct investment; Services in the European single market; Regional Policy and 
Structural Funds of the EU; European Monetary Integration and the convergence criteria; Optimum currency 
area; Benefits and costs of Euro; Causes of Euro crisis and methods of its overcoming; Common transportation 
policy; Common Agricultural Policy; The EU's budget; The tax harmonization in the EU; Causes and effects of 
Brexit; The EU in the global economy.        

15 Marketing Management 

The role of marketing in modern organizations; Defining mission and vision; Conducting market research; 
Marketing planning; Marketing control; Segmentation, targeting, positioning as the elements of a marketing 
process; Target markets; Marketing channels; Marketing resources of a company; Porter's five forces analysis; 
Sales strategies vs. marketing strategies; The market environment; Advertising and promotion; Strategic 
planning for business units; The elements of the marketing mix; Marketing channels; Product's life-cycle in the 
marketing context; Effective branding strategies; Types of pricing strategies; Socially responsible marketing. 

16 Introductory 
Econometric Analysis  The basic principles of econometry. 

17 European Legal Culture The basic principles of European legal culture in historical and contemporary context. 

18 International Finance The basic principles of international finance. 

19 Economic Analysis of 
the Firm  

The role and Environment of Finance; Financial Statements - an Overview; Balance Sheets; Income Statements 
and Statements of Stockholders' Equity; Statements of Cash Flows; A Guide to Earnings and Financial Reporting 
Quality; Introduction to the Analysis of Financial Statements; The Liquidity Ratios; The Activity Ratios; The 
Leverage Ratios; The Profitability and Market Ratios; Comparing the Data; Capital Budgeting Techniques. 
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20 Institutions and Laws of 
the EU 

Loyal cooperation principle in EU law; The EU's law principle of conferral; Subsidiarity principle in EU law; 
Proportionality principle in EU law; Role of the Court of Justice of the European Union; M. H. Marshall v. 
Southampton C-152/84 - case comment; Paola Faccini Dori v Recreb Srl  C-91/92 – case comment; Åklagaren 
v Hans Åkerberg Fransson (C-617/10) - case comment; Stauder v City of Ulm - Sozialamt (C- 29-69) - case 
comment; C-34/09 Zambrano - case comment; C-434/09 McCarthy- case comment; C-256/11  Dereci- case 
comment; Melloni C-399/11 - case comment; C 402/05 Kadi & C 415/05 Al Barakaat- case comment. 
Competences of the EU; The Court of Justice; Vertical/horizontal direct effect; The Application of the EU Charter 
of Fundamental Rights; The EU's Citizenship; Area of Freedom Security & Justice; The EU's international relations 
law. 

21 Business Law 

Sources of business law; General partnerships; Limited partnerships; Limited joint-stock partnerships; Limited 
liability companies; Joint-stock companies; European Companies; Foreign Branch v. Subsidiary; Freedom of 
establishment in the EU; Free movement of goods in the EU; Free movement of services in the EU; Free 
movement of workers in the EU; State aid and tax law; Partnership income's taxation; Corporation income's 
taxation; Taxable persons under the EU's VAT rules; VAT invoicing rules under the EU's VAT rules; Chargeable 
event and chargeability under the EU's VAT rules; Place of supply under the EU's VAT rules; Intra-community 
transactions.  

22 Institutional Economics  The function of institutions in shaping economic behavior 

23 Information Economics  

 Information (definitions, contexts, importance in information economics); Information functions; Information 
characteristics; Knowledge (definition, importance as an enterprise’s asset); Information v. data v. knowledge; 
Communication (definitions, schemes, importance in information economics); Cognitive realism v. constructivism 
(explanation); Shannonian v. semantic information; Economics of information (description, importance for 
business activity); Economics of information s. other types of economics; Information as a factor in business 
decisions (forms and formats, importance); Information as a commercial good (forms and formats, principal 
domains, importance); Main information generators on the market (types, sectors, functions, profits); 
Complementary information generators (types, sectors, functions, profits); Information consumption 
(comparisons, measures, more general considerations); Information pricing; Special domains of information 
business or activity: education, science and media; Information retrieval (definition, objectives, methods, 
approaches); Information audit (definition, objectives, stages, profits, difficulties); Domains of application of 
information (monitoring, evaluation, commerce, social objectives, culture, power, banking); Semiotics 
(definition, objectives, relationship with economy); Classification of signs; Semiotics v. information economics; 
Factual information v. persuasion; Methods of synthesising information; Selected methods of information 
economics; Manipulation of information (language, image, sound, typography, context); Some techniques of 
manipulation (e.g. processing below the perception threshold); Laws of sight perception (similarity, proximity, 
closure, continuity, contrast); Selected sources of information.  

24 International 
Enterpreneurship 

International entrepreneurship (general Information, basic concepts of entrepreneurship, entrepreneurial 
orientation, innovation). Entrepreneurial skills. Types of entrepreneurs (leadership of an entrepreneur, success 
factors, effective entrepreneurs, advantages and disadvantages of being a business owner, people who should 
never become big entrepreneurs, motivations of entrepreneurs). Global and national context for 
entrepreneurship and enterprise development (global markets and trade, international v. domestic 
entrepreneurship). Business planning. The structure of a business plan. Business financing (the value of money, 
business angels, venture capitals, start up – funds, crowdfunding, crowdsourcing, social lending, Blockchain 
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Technology for companies). Personnel in business (The role of culture in IE, business etiquette, teamwork). The 
art of negotiating (business negotiating, international contracts, multicultural negotiations and conflict 
resolution). 

25 Financial Management  The basic principles of financial management. 

26 Mathematical Economics  Mathematic skills in economic context. 

27 International Economics  

Absolute and comparative advantages in trade theories; The Heckscher-Ohlin model – assumptions and 
implications; Leontief paradox and its consequences; Alternative trade theories (trade with economies of scale, 
intra-industry trade, theory of overlapping demand, product life cycle theory, gravity model); Tariffs and quotas 
under the perfect competition and monopoly; The welfare effect of tariffs, quotas and export subsidies; Non-
tariff trade barriers (quotas, VER, export subsidies, technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary 
measures, blue tariffs, red-tape barriers, rules of origin, antidumping, countervailing duty, safeguards); 
Arguments for trade liberalization and arguments for trade protectionism; The structure and main principles of 
the WTO; The role of the GATT/WTO in international trade; The EU-China trade competition in Africa; The North-
South trade competition in Latin America; Problems of international labour migration; The role of foreign direct 
investments in economic growth; The structure and determinants of the balance of payments; Exchange rate 
regimes; Determinants and measures of economic growth and development; The idea of sustainable 
development; Convergence across economies; Causes and measures of poverty in developing countries; Effects 
of foreign aid on economic growth in developing countries; Essential factors of economic globalization; Bretton 
Woods Institutions; Arguments for and against globalization; Advantages and disadvantages of globalization.  

28 Strategic Management  

Strategy and strategy management – differences; The levels of strategic management; The strategic 
management process; Strategic business unit – definition + SBU’s in firms; Mission and vision; The Marketing 
Environment; The “smart” method; A Product's life cycle + a planned obsolescence; SWOT analysis; BCG matrix; 
Ansoff matrix; Strategic evaluation and control; Differences between various types of strategies; Adjacent 
market strategy (using the examples of specific companies); Consolidation strategy (using the examples of 
specific companies). 

29 Accounting and Firm 
Reporting  

Regulations of accounting in Poland. Financial statements - the structure of a balance sheet, an income statement 
and cash flow. Influence of financial operations on a balance sheet and an income statement. Accounts – 
classification, combining and trial balance. Functioning of accounts (balance accounts, result accounts, mixed 
accounts). The chart of accounts – main sets of accounts. Double-entry bookkeeping principle. Assets, liabilities 
and capital valuation.  Purchase price, acquisition price, manufacture costs, market value, fair value - definitions. 
Depreciation methods - a comparison. Inventorying (stock-taking) – types and purpose. Inventory – 
characteristics, classification and valuation. Inventory valuation methods:  FIFO, LIFO, AVCO.  Investments – 
characteristic and classification.  Equity securities - characteristics and classification. Revenues classification 
(revenues on basic activity, other operating revenues, financial revenues – examples).  Expenses (costs) 
classification (costs on basic activity, other operating cost, financial costs – examples). Basic cost systems (type 
cost systems, functional cost systems and mixed systems). Methods of establishing a financial result. 

30 Holistic Marketing 

Holistic marketing concept; Marketing strategy; Brand image; Internal marketing; Relationship marketing; 
Company Segmentation; Marketing Information and Research; Marketing Research Process; Main Characteristics 
of Products and Services; Marketing Communication; Performance Marketing; A Marketing Plan; BCG Matrix; 
Integrated Marketing ; SWOT of brands; PESTLE Analysis; Rules for Effective Ads.  
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31 Financial Markets 
Introduction to Financial Markets. Fundamentals of Financial Markets. Central Banking and the Conduct of 
Monetary Policy. Financial Markets' Operations. The Financial Institutions' Industry.  The Management of Financial 
Institutions. 

32 European Public Finance 

The definition and functions of public finance (allocation, distribution, stabilization); Legal framework of the EU’s 
public finances; The financial autonomy of the EU: the own-resources system; The definition of State's budget; 
The budget of the EU; Budget principles; The EU's revenue; Fiscal stability; Rules of fiscal stability; Public debt 
and budget deficit. Public debt and budgetary deficit financing; Restoring fiscal stability; Budgetary procedures; 
Multi-annual Financial Planning in the EU; Excessive Budget Deficit Procedure in the EU’s Member States; Local 
government finances. Local government debt and deficit financing; Taxes in the EU; Customs duty and sources 
of the EU's customs law; European investment law; Legal principles of the operation of the European Central 
Bank and central banks of the EU's Member States; Activity of the European System of Central Banks; 
Organisation of the European System of Central Banks; European banking regulations; Financial supervision in 
the EU; Financial institutions in the EU; Credit institutions and their activity; Investment firms and their activity; 
Investment companies and their activity; Insurance companies and their activity; Capital markets in the EU's 
law; Deposit guarantee schemes; Resolution. 

33 International and 
European Tax Law 

Objectives of international tax rules; Taxation of inward investment; Taxation of outward investment; Source 
and residence tax jurisdictions; Juridical double taxation; Economic double taxation; OECD and UN model double 
taxation treaties; The Purpose and structure of double taxation treaties; The concept of residence; Methods of 
relief from juridical double taxation; Basic-rule permanent establishment; Agency permanent establishment; 
Permanent establishment and e-commerce; Business profits; Dividends, royalties and interests; Income from 
employment; Corporate tax harmonization in the European Union; Direct and indirect tax discrimination; 
Freedom of establishment and direct taxation; BEPS project and the EU's tax law. 

34 Investment and Pension 
Funds 

The Concept of Investment Funds; The Structure and Constituents of Investment Funds; Exchange Traded 
Funds; UCITS Market; The Pension Market in Poland; Open-end Pension Funds; Occupational Pension Schemes 
and Individual Retirement Accounts; Pension Plan Investment Strategies. 

35 Legal Status of Manager 

The role of boards of directors in state-owned and private companies – a comparative analysis; Codes of best 
practices of corporate governance – a case study; Legal aspects of international business environment – a case 
study; Frauds, bribes and corruption risk management – a case study; Managing conflicts between stakeholders 
– a case study; Being an employer – legal requirements; CEO’s legal status and liability. 

36 Investment Portfolio 
Management 

Investment Analysis; CAPM Model; Modern Portfolio Theory; Individual Portfolio Management; Ethics in Portfolio 
Management; Asset Valuation; Fundamental and Technical Analyses; Personal Finance; Cryptocurrencies; 
Efficient Market Hypothesis; Black Swans; Antifragility. 

37 Foreign Language (B2+) Foreign language 

38 Human Resources 
Management 

Recruitment; Job Design; Job Description; Person Specification; Methods of Selection; Adaptation; Teamwork 
Motivation; Remuneration; Types of discrimination; Career. Development and Planning; The Role of Culture in 
HRM; Informal Relationships; Work Environment; Compensation and Benefits; Employee Performance 
Management. 

39 International Financial 
Markets Analysis The functioning of financial markets in international context. 
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40 Structural Funds 
Management 

The objectives of regional policy; The principles of the EU's regional policy; Objective I of regional policy; 
Objective II of regional policy; Objective III of regional policy; Management of the European Regional 
Development Fund; Management of the Cohesion Fund; Management of the European Social Fund; Business 
plans for European projects; European project management; Financial corrections; Analysis and feedback; 
Requirements for reporting; Accounting of the structural funds; The eligible costs; Co-financing of European 
projects; Context of the reporting; New software for on-line communication; Management of European projects 
in the Lower Silesia Region; Effective management of Structural Funds. 

41 Innovation Management 

Why American engineers selected ‘Electrification’ as the most important innovation in the 20th century? Basic 
analogies between ‘Gold rush’, ‘Initial stages of Electrification’ and the internet evolution (Jeff Bezos on the next 
web innovation). Contribution of Saracens to the development of science and technology. Learning versus 
Teaching: what does it mean for Saracens ‘educational policy’? What are the main achievements (innovations) 
of Eli Whitney, which changed America? Basic principles of innovation in Google. Why the invention of spectacles 
was so important for Western civilization's development? Moore's Law – the basic message. Inventions, 
innovation, imitation, discovery – general definitions.Process and product innovation – definitions and relative 
importance in different phases of the Industrial Revolution (time). Entrepreneurship – basic notions.  

42 Internship (Praktyka 
zawodowa)  

The practice serves as a complement to the study program, aimed at allowing students to accomplish learning 
outcomes in the sphere of skills and competences. It also severs as an instrument that allows students to 
evaluate their skill and competences from the standpoint of their chosen profession and that permits employers 
to assess the students' level of preparation for undertaking job responsibilities. 

43 Enterprise Economics 

An entrepreneur in classical theory; Innovation theory of Schumpeter; Managerial theories of firm behaviour; 
Behavioural theory of a firm; Agency theory; Transaction cost theory; Sole proprietorship; Partnership; 
Corporation; Holding Company; Functional Organizational Structure; Matrix Organizational Structure; Divisional 
Organizational Structure; Principles of Corporate Social Responsibility; Tax risks management; Key elements of 
a business model; Business-to-consumer (B2C) business models; Business-to-business (B2C) business models; 
Revenue models; Cloud Computing business models; Internationalization of a firm.  

44 Modern Growth Theories 

Economic growth vs economic development; Growth strategies; Original and augmented Washington Consensus; 
Empirical tests of economic growth; The world income distribution; Sigma-convergence vs beta-convergence; 
The mechanism behind classic and technological convergence; Types of growth models; Assumptions and 
conclusions of the Harrod model; The Domar model – the razor’s edge; Growth rate and its properties; Labour- 
and capital-augmenting technical progress; The neoclassical production function; The Solow growth model – 
assumptions and growth rates; The Solow model – convergence to steady-state; Growth accounting in the 
neoclassical framework; An extended Solow model with physical and human capital; CIES utility function and its 
properties; The neoclassical growth model with endogenous savings; Models of endogenous technological 
progress; Models with human capital – assumptions and determinants of growth rates; Determinants of growth 
rates in R&D-based growth models; Trade in growth models; Finance and growth theory; Foreign aid and 
economic growth.  

45 Insurance Market 

Risk in our society; Insurance and Risk; Introduction to Risk management; Types of insurers and marketing 
systems; Government regulation of insurance; Fundamental legal principles; Life Insurance; Annuities and 
individual retirement accounts; Social Insurance; The liability risk; Insurance company operations; Auto 
insurance and society; The analysis of insurance contracts.  
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46 International Marketing 

The basic issues of marketing; Internationalization of enterprises; How to enter into the foreign market?; 
Marketing research of foreign markets; Marketing actions in foreign markets; Enterprises in international 
environment; Marketing strategies in international environment; How to build a strong brand?; Micro and macro 
environment of enterprises; Product and price strategy; Designing and managing Integrated Marketing Channels.  

47 Competition Policy 

Economics of Competition Policy and Competition Law; Market Structure; Harvard and Chicago Schools; National 
v. the EU's Competition Law and their Consequences for Trade between Member States; General Structure of 
Article 101 TFEU [former Article 81 EC]; The Concept of Enterprise; The Concept of Agreement; The Concept of 
Decision by Association of Enterprises; Concerted Practices; Object or Effect of the Collusion between 
Enterprises; Horizontal and Vertical Agreements; Price Clauses (minimal, maximum, fixed, recommended price); 
Cartels; De Minimis Principle; Individual Exemption – Conditions for Exemption; Block Exemptions; The Rule of 
Reason; Abuses of Dominant Position – Article 102 TFEU [former Article 82]; The Relevant Market (product and 
geographical); Test SSNIP; The Meaning of Abuse; Anticompetitive Abuse; Exploitative Abuse, Refusal to Supply.  

48 VAT in the EU The Value Added Tax - concept, structure, legal and economic ramifications, consequences. 

49 History of Economic 
Thought 

Pre-economic thought; Cantillon, Turgot and French Physiocrats; Mercantilism versus Hume and Smith; Adam 
Smith and the founding of economics; Ricardo, Malthus and Marx; Marginalism; Neoclassical theory and 
heterodoxy; Keynes and macroeconomics; Friedman and macroeconomics. 
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Specjalność: Ekonomia menedżerska 

l.p.  Nazwa przedmiotu  Treści programowe  

1 Seminarium 
 Przygotowanie pracy magisterskiej. 

2 
Współczesna 
mikroekonomia 
 

Czym jest ekonomia? (Podręcznikowe definicje i opinie różnych autorów (m.in. Mises, Skausen, Robbins, Viener). 
Czy ekonomia to nauka? Ekonomia (Oeconomy) vs ‘ekonomia polityczna’ – różnice i źródła obu pojęć. Magiczny 
rok 1776? Ekonomia jako profesja (kto był pierwszym profesorem ekonomii politycznej)? Ekonomia w jednej 
lekcji (Kenry Hazlitt and Frederic Bastiat). William Graham Sumner i jego Zapomniany Człowiek. Pozytywna vs 
normatywna ekonomia. Trudności analizy ekonomicznej. Model a rzeczywistość. Dlaczego konstruujemy modele? 
Opinia Alfreda Marshalla dotycząca używania matematyki w analizie ekonomicznej. Interpolacja, ekstrapolacja i 
trendy w analizie ekonomicznej. Definicja indeksu. Czym jest indeks cen konsumenckich? Nominalne i 
rzeczywiste wartości – różnice. Nicolas Kaldor i jego pomysł ‘stylizowanych faktów’. Najbardziej popularne sub-
kryteria oceny modeli. Model analityczny vs modele symulacji – zalety i wady. Konwergencja w ekonomicznym 
rozwoju narodów. Krzywa Lorenza i index Gini. Różnorodność przychodu i rozwój dobrobytu – generalny zamysł 
i państwowe przykłady. Czym jest kapitalizm? Dobra gospodarcze – definicja i opinia Carla Mengera. Jak ustalane 
są ceny? Opinia Pierre’a de Jean Olivii. Czym jest sprawiedliwa cena? Prywatne defekty, publiczne korzyści, 
najwyższa i niewidzialna ręka rynku – generalny zamysł dotyczący roli egoistycznego zachowania w rozwoju 
ekonomicznym. System cenowy i 3 funkcje cen. Granica możliwości produkcyjnych i dlaczego jest ona wypukła 
(wygięta na zewnątrz)? Użyteczność krańcowa, koszt krańcowy i przychody krańcowe – definicje. Koszty 
alternatywne – generalna wizja. Rynek – definicja i efektywność rynku (w kontekście zasady Pareto). Jakie są 
główne cechy rynku? Podaż i popyt, funkcja popytu, funkcja podaży – zrozumienie i definicje. Indywidualne 
krzywe popyty i konstrukcja rynkowej krzywej popytu. Zrównoważone ceny. Papież i cena ryb. Problemy z 
konceptem zrównoważonych cen. Czynniki wpływające na popyta (wielowymiarowa funkcja popytu). 
Elastyczność cen i popyt. Elastyczność i nieelastyczność dóbr (rynki). Krótko i długodystansowy rozwój – koncept. 
Krzyżowa elastyczność cenowa popytu. Dobra zastępcze i uzupełniające. Elastyczność przychodowa popytu. 
Normalne i wewnętrzne dobra. Modele pajęczyny (cobweb) – tłumione, eksplozyjne i stałe oscylacje. Przychód, 
koszty, zysk, normalny zysk (naturalny zysk), nadzwyczajny zysk – definicje. Zrównoważenie i maksymalizacja 
zysku. Stabilna i niestabilna równowaga. Funkcje produkcji – definicja. Funkcja produkcji Cobb-Douglas’a. 
Długoterminowe koszty całkowite, marginalne i średnie – definicje i wzajemne relacje między długoterminowymi 
kosztami marginalnymi a długoterminowymi kosztami średnimi. Ekonomia skali i MES. Optymalne decyzje dla 
firm w dłuższej perspektywie (graficzne przedstawienie). Krótkoterminowe decyzje produkcyjne firm (graficzne 
przedstawienie). Czy maksymalizacja zysku to jedyne kryterium procesu decyzyjnego firm? Struktury rynku – 
zarys. Modele ewolucyjne – generalne cechy.  

3 Statystyka dla biznesu 
 Wykorzystanie narzędzi statystycznych w analizach biznesowych. 
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4 Współczesne zarządzanie 
 

 
Natura organizacji. Dlaczego studiujemy organizacje i zarządzanie? Dlaczego organizacje istnieją? Definicja 
organizacji. Organizacje i jednostki. Organizacje i społeczeństwo. Proces zarządzania. Definicja zarządzania. 
Podstawowy cel zarządzania. Fazy/stadia procesu zarządzania. Definicja „menadżera”. Typy menadżerów. 
Kategorie pracy menadżerów. Umiejętności menadżerskie. Klasyczna myśl menadżerska. Aktywności (funkcje) 
organizacji według H. Fayola. Elementy zarządzania (funkcje managementu) według H. Fayola. Główne zasady 
zarządzania według H. Fayola. Jedność dowodzenia i jedność dyrekcji. Role kierownicze. Role kierownicze według 
H. Mintzberg. Role interpersonalne. Role informacyjne. Role decyzyjne. Role negocjacyjne. Środowisko 
organizacji. Zewnętrzne środowisko. Środowisko ogólne. Środowisko zadaniowe. Środowisko wewnętrzne. 
Kultura organizacyjna. Strategia zarządzania. Zarządzanie strategiczne. Elementy strategii. Poziomy strategii. 
Określenie i implementacja strategii. Strategie na poziomie korporacyjnym. Strategie na poziomie biznesowym. 
Organizowanie i projektowanie organizacyjne. Elementy struktury organizacyjnej. Autorytet dystrybucyjny. 
Delegacje. Biurokracja. Adhokracja. Determinanty sytuacyjne i projektowanie organizacyjne. Formy 
projektowania organizacyjnego. Władza i efekty władzy. Definicja władzy. Charakter relacyjny władzy. Typy 
władzy. Autorytet. Wyniki władzy. Władza jako wynik konfliktu. Metody radzenia sobie z konfliktem. Integracja. 
Zarządzanie przywództwem. Wielka piątka typów osobowości. Teorie przywództwa. Przywództwo 
transformacyjne. Pokorne przywództwo. Zarządzanie komunikacją. Organizacje jako systemy przetwarzające 
informacje. Komunikacja jako fenomen relacyjny. Percepcja w procesie komunikacji. Komunikacja wertykalna. 
Problemy komunikacyjne i ich możliwe rozwiązania. Zmiany w organizacjach. Definicja zmian organizacyjnych. 
Techniki decyzyjo – twórcze. Proces decyzyjny według P.F. Drucker. Proces decyzyjny i proces rozwiązywania 
problemów. Problem decyzji. Fundamentalne zasady podejmowania decyzji w warunkach niepewności. 
Pesymistyczna technika decyzyjna. Optymistyczna technika decyzyjna. Technika żalu decyzyjna. Technika 
decyzyjna oczekiwanej wartości. Drzewo decyzyjne. Technika decyzyjna oczekiwanej przydatności.  

5 Makroekonomia 
 

Mikroekonomia vs Makroekonomia; Przykłady pytań makroekonomicznych; Makroekonomia pozytywna vs 
Normatywna Makroekonomia; Makroteoria vs Makropolityka; Konstruowania modelu (zewnętrzne vs wewnętrzne 
zmienne); Keynes vs Klasycy. Model Heynes’a vs tak zwane modele klasyczne; Długoterminowa makroekonomia 
i krótkoterminowa makroekonomia; Obieg zamknięty; Czym jest produkt krajowy brutto? Ograniczenia GDP; 
Alternatywy dla GDP; Inflacja i spooby jej mierzenia; Deflator inflacji; Bezrobocie i typy bezrobocia; Dobrowolne 
i niedobrowolne bezrobocie; Koszty bezrobocia (prywatne i socjalne); Krzywa Philipsa; Ilościowa teoria 
pieniądza; Efekt Cantillona; Równanie wymiany (I. Fisher). 

6 Prawo cywilne 
 

Generalna charakterystyka prawa cywilnego; Podmioty; Akty ustawowe; Zobowiązania ze szczególnym 
naciskiem na zobowiązania kontraktowe. Kontrakty sprzedażowe i zasady dotyczące międzynarodowej 
sprzedaży dóbr. Harmonizacja prawa kontraktów; Własność i inne prawa rzeczowe. Przeniesienie 
nieruchomości. Rejestry hipoteki i katastry; Sukcesja; Prawo własności intelektualnej. 

7 Polski dla obcokrajowców 
 Język polski 
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8 
Makroekonomiczne 
środowisko dla biznesu 
 

Unia Europejska; Zrozumienie kontekstu środowiska biznesowego w Europie; Modele systemów ekonomicznych 
i krajowych relacji biznesu z rządem; Planowanie centralne i gospodarka sterowana; Kapitalizm rynkowy; 
Kapitalizm zarządzany; Kapitalizm państwowy; Reformy okresu po Zimnej Wojnie; Polityki rządowe i 
globalizacja; Promowanie biznesu; Regulowanie przedsiębiorczości; Bankowość scentralizowana; Reżimy i 
polityka fiskalna; Polityki rynku pracy; Delikatna konstrukcja europejska – niebezpieczeństwa niekompletnej 
koordynacji; Czwarta Rewolucja Przemysłowa.  

9 Finanse w biznesie 
 

Środowisko finansowe; Pieniądze i system monetarny; Banki i inne instytucje finansowe; System Rezerw 
Federalnych; Decydenci polityczni i podaż pieniądza; Finanse i handel międzynarodowy; Oszczędności i proces 
inwestycyjny; Odsetki; Wartość pieniądza w czasie; Akcje i obligacje; Charakterystyki i oceny; Rynek 
zabezpieczeń; Zwrot finansowy i koncepty ryzyka; Organizacja i dane finansowe przedsiębiorstw; Analiza 
finansowa i długo-terminowe planowanie finansowe; Zarządzanie kapitałem pracowniczym; Krótko terminowe 
finansowanie biznesu; Analiza budżetowania kapitałowego; Struktura kapitału i koszt kapitału. 

10 Organizacje przemysłowe 
 

Teoria firmy; Koszty transakcyjne; Struktury rynku; Idealna konkurencja; Monopole; Kartele; Pogoń za rentą; 
Efekty regulacji gospodarczych; Projektowanie rynku; Rynki sporne; Gospodarka współdzielenia; Własność 
intelektualna; Problem mocodawcy – przedstawiciela; Asymetria informacyjna; Dyskryminacja cenowa; 
Integracja wertykalna; Teoria gry; Research i rozwój. 

11 Etyka w biznesie 
 

Kalkulacja wartości; Zmysły normatywne (J. Haidt); Koszty zewnętrzne; Socjalna odpowiedzialność 
korporacyjna; Nieprawidłowości; Motyw zysku; Publiczne pakiety ratunkowe; Etyka w reklamie; Prawna i 
moralna odpowiedzialność; Łapówka. 

12 System rządów 
 

Formy rządów na świecie; Monarchie i republiki; Parlamentaryzm; semi – prezydencjonalizm i 
prezydencjonalizm; Rozdzielenie mocy, system kontroli i równowagi; gałąź legislatorska; władza wykonawcza; 
władza sądownicza; Orzecznictwo konstytucyjne; Federalizm; UE jako system rządów. 

13 Ekonomia menadżerska 
 Podstawowe zasady zarządzania jednostkami ekonomicznymi. 

14 Ekonomia UE 
 

Koncepcja integracji europejckiej; unia celna vs strefa wolnego handlu; Rozwój handlu vs przekierowanie handlu; 
Zasady jednolitego rynku europejskiego; Europejska standaryzacja; Zasady zamówień publicznych w jednolitym 
rynku europejskim; Zasady konkurencji w UE; Wolna migracja ludzi w ramach jednolitego rynku europejskiego; 
Swobodny przepływ kapitału i bezpośrednie inwestycje zagraniczne; Usługi w ramach jednolitego rynku 
europejskiego; Polityka Regionalna i Fundusze Strukturalne UE; Europejska Integracja Monetarna i kryteria 
konwergencji; Optymalny obszar walutowy; Korzyści i koszty Euro; Przyczyny Euro kryzysu i sposoby na radzenie 
sobie z nim; Wspólna polityka transportowa; Wspólna Polityka Rolna; Budżet UE; Harmonizacja podatkowa w 
UE; Przyczyny i efekty Brexitu. Unia Europejska w globalnej ekonomii. 

15 
Zarządzanie 
marketingowe 
 

Rola marketingu we współczesnych organizacjach; Definicja misji i wizji; Prowadzenie badania rynku; Planowanie 
marketingu; Kontrola marketingu; Segmentacja, targetowanie, pozycjonowanie elementów procesu 
marketingowego; Rynki celowe; Kanały marketingu; Źródła marketingowe spółki; Analiza pięciu sił Portera; 
Strategie sprzedażowe vs marketingowe; Środowisko marketingowe; Reklama i promocja; Strategiczne 
planowanie jednostek biznesowych; Elementy miksu marketingowego; Kanały marketingowe; Cykl życia 
produktu w kontekście marketingowym; Efektywne strategie marki; Typy strategii cenowych; Marketing 
społecznie odpowiedzialny.  
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16 
Wstępna analiza 
ekonometryczna 
 

Podstawowe zasady ekonometrii. 

17 
Europejska kultura 
prawna 
 

Podstawowe założenia europejskiej kultury prawnej w ujęciu historycznym i współczesnym. 

18 Finanse międzynarodowe 
 Podstawowe zasady funkcjonowania finansów międzynarodowych. 

19 
Ekonomiczna analiza 
przedsiębiorstwa 
 

Rola i środowisko finansów; Sprawozdania finansowe - przegląd; Bilanse; Zestawienia dochodów i zestawienia 
kapitału własnego; Rachunki przepływów pieniężnych; Przewodnik po dochodach i jakości sprawozdawczości 
finansowej; Wprowadzenie do analizy sprawozdań finansowych; Wskaźniki płynności; Wskaźniki aktywności; 
Wskaźniki dźwigni; Rentowność i wskaźniki rynkowe; Porównywanie danych; Techniki budżetowania 
kapitałowego. 

20 Instytucje i prawo UE 
 

Zasada lojalnej współpracy w prawie UE; Zasada przyznania prawa UE; Zasada pomocniczości w prawie UE; 
Zasada proporcjonalności w prawie UE; Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; M. H. Marshall 
przeciwko Southampton C-152/84 -omówienie kazusu; Paola Faccini Dori przeciwko Recreb Srl C - 91/92 -
omówienie kazusu; Åklagaren przeciwko Hansowi Åkerbergowi Franssonowi (C-617/10) -omówienie kazusu; 
Stauder przeciwko City of Ulm - Sozialamt (C- 29-69) -omówienie kazusu; C-34/09 Zambrano -omówienie 
kazusu; C-434/09 McCarthy -omówienie kazusu; C-256/11 Dereci -omówienie kazusu; Melloni C-399/11 - -
omówienie kazusu; C 402/05 Kadi i C 415/05 Al Barakaat -omówienie kazusu. Kompetencje UE; Trybunał 
Sprawiedliwości; bezpośredni skutek wertykalny i horyzontalny; stosowanie Karty Praw Podstawowych UE; 
Obywatelstwo UE; Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości; Prawo UE dotyczące stosunków 
międzynarodowych.   

21 Prawo gospodarcze 
 

Źródła prawa gospodarczego; Spółki jawne; Spółki komandytowe; Spółki komandytowo-akcyjne; Spółki z 
ograniczoną odpowiedzialnością; Spółki akcyjne; Firmy europejskie; Oddział zagraniczny przeciwko spółce 
zależnej; Swoboda przedsiębiorczości w UE; Swobodny przepływ towarów w UE; Swobodny przepływ usług w 
UE; Swobodny przepływ pracowników w UE; Pomoc państwa i prawo podatkowe; Opodatkowanie dochodu spółki; 
Opodatkowanie dochodów korporacji; Podatnicy zgodnie z przepisami UE dotyczącymi podatku VAT; Zasady 
fakturowania VAT zgodnie z przepisami UE dotyczącymi podatku VAT; Zdarzenie powodujące powstanie 
obowiązku podatkowego i wymagalność zgodnie z przepisami UE dotyczącymi podatku VAT; Miejsce dostawy 
zgodnie z przepisami UE dotyczącymi podatku VAT; Transakcje wewnątrzwspólnotowe. 

22 
Ekonomia 
instytucjonalna 
 

Funkcja instytucji w kształtowaniu zachowań ekonomicznych. 
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23 Ekonomia informacji 
 

Informacja (definicje, konteksty, znaczenie w ekonomii informacji); Funkcje informacji; Charakterystyka 
informacji; Wiedza (definicja, znaczenie jako aktywa przedsiębiorstwa); Informacja a dane i wiedza; 
Komunikacja (definicje, schematy, znaczenie w ekonomii informacji); Realizm poznawczy a konstruktywizm 
(wyjaśnienie); Shannonian a informacje semantyczne; Ekonomika informacji (opis, znaczenie dla działalności 
gospodarczej); Ekonomia informacji inne rodzaje ekonomii; Informacje jako czynnik w decyzjach biznesowych 
(formularze i formaty, znaczenie); Informacje jako towar handlowy (formy i formaty, główne domeny, 
znaczenie); Główne generatory informacji na rynku (rodzaje, sektory, funkcje, zyski); Generatory informacji 
uzupełniających (rodzaje, sektory, funkcje, zyski); Użycie informacji (porównania, miary, bardziej ogólne uwagi); 
Wycena informacji; Specjalne dziedziny działalności lub działalności informacyjnej: edukacja, nauka i media; 
Wyszukiwanie informacji (definicja, cele, metody, podejścia); Audyt informacji (definicja, cele, etapy, zyski, 
trudności); Domeny zastosowania informacji (monitorowanie, ocena, handel, cele społeczne, kultura, władza, 
bankowość); Semiotyka (definicja, cele, związek z ekonomią); Klasyfikacja znaków; Semiotyka a  ekonomia 
informacji; Informacje faktyczne a perswazja; Metody syntezy informacji; Wybrane metody ekonomii informacji; 
Manipulowanie informacjami (język, obraz, dźwięk, typografia, kontekst); Niektóre techniki manipulacji (np. 
przetwarzanie poniżej progu percepcji); Prawa percepcji wizualnej (podobieństwo, bliskość, zamknięcie, ciągłość, 
kontrast); Wybrane źródła informacji.   

24 
Przedsiębiorczość 
międzynarodowa 
 

Międzynarodowa przedsiębiorczość (informacje ogólne, podstawowe pojęcia przedsiębiorczości, orientacja na 
przedsiębiorczość, innowacje). Umiejętności przedsiębiorcze. Rodzaje przedsiębiorców (przywództwo 
przedsiębiorcy, czynniki sukcesu, skuteczni przedsiębiorcy, zalety i wady bycia właścicielem przedsiębiorstwa, 
ludzie, którzy nigdy nie powinni zostać dużymi przedsiębiorcami, motywacje przedsiębiorców).Globalny i krajowy 
kontekst dla przedsiębiorczości i rozwoju przedsiębiorstw (rynki globalne i handel, międzynarodowa a krajowa 
przedsiębiorczość). Planowanie biznesu. Struktura biznesplanu.Finansowanie biznesu (wartość pieniądza, anioły 
biznesu, kapitały ryzyka, start-upy - fundusze, crowdfunding, crowdsourcing, pożyczki społecznościowe, 
technologia blockchain dla przedsiębiorstw). Personel w biznesie (rola kultury w przedsiębiorczości 
międzynarodowej, etykieta biznesowa, praca zespołowa). Sztuka negocjacji (negocjacje biznesowe, umowy 
międzynarodowe, negocjacje wielokulturowe i rozwiązywanie konfliktów).   

25 Zarządzanie finansami 
 Podstawowe pryncypia zarządzania finansami. 

26 Ekonomia matematyczna 
 Umiejętności matematyczne w kontekście ekonomicznym. 
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27 
Ekonomia 
międzynarodowa 
 

Bezwzględne i porównawcze zalety teorii handlu; Model Heckschera-Ohlina - założenia i implikacje; Paradoks 
Leontiefa i jego konsekwencje; Teorie handlu alternatywnego (handel z korzyściami skali, handel 
wewnątrzgałęziowy, teoria pokrywającego się popytu, teoria cyklu życia produktu, model grawitacji); Taryfy i 
kwoty w ramach doskonałej konkurencji i monopolu; Efekt dobrostanu ceł, kontyngentów i subsydiów 
wywozowych; Pozataryfowe bariery handlowe (kontyngenty, VER, subsydia wywozowe, bariery techniczne w 
handlu, środki sanitarne i fitosanitarne, niebieskie taryfy, bariery administracyjne, reguły pochodzenia, 
antydumping, cło wyrównawcze, zabezpieczenia); Argumenty za liberalizacją handlu i argumenty za 
protekcjonizmem handlu; Struktura i główne zasady Światowej Organizacji handlu; Rola Układu Ogólnego w 
Sprawie Ceł i Handlu/ Światowej Organizacji Handlu w handlu międzynarodowym; Konkurencja handlowa UE-
Chiny w Afryce; Konkurencja handlowa Północ-Południe w Ameryce Łacińskiej; Problemy międzynarodowej 
migracji zarobkowej; Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych we wzroście gospodarczym; Struktura i 
determinanty bilansu płatności; Systemy kursów walutowych; Determinanty i miary wzrostu gospodarczego i 
rozwoju; Idea zrównoważonego rozwoju; Konwergencja między gospodarkami; Przyczyny i mierniki ubóstwa w 
krajach rozwijających się; Wpływ pomocy zagranicznej na wzrost gospodarczy w krajach rozwijających się; 
Zasadnicze czynniki globalizacji gospodarczej; Instytucje Bretton Woods; Argumenty za i przeciw globalizacji; 
Zalety i wady globalizacji.  

28 Zarządzanie strategiczne 
 

Strategia i zarządzanie strategią - różnice; Poziomy zarządzania strategicznego; Proces zarządzania 
strategicznego; Strategiczna jednostka biznesowa - definicja + s.j.b. w przedsiębiorstwach; Misja i wizja; 
Środowisko marketingowe; "Inteligentna” metoda; Cykl życia produktu + planowane starzenie się; Analiza 
SWOT; Matryca BCG; Macierz odpowiedzi; Ocena i kontrola strategiczna; Różnice między różnymi rodzajami 
strategii; Strategia rynku sąsiedniego (na przykładach konkretnychprzedsiębiorstw); Strategia konsolidacji (na 
przykładach konkretnych przedsiębiorstw).  

29 

Rachunkowość i 
raportowanie w 
przedsiębiorstwie 
 

Przepisy rachunkowości w Polsce. Sprawozdania finansowe - struktura bilansu, rachunku zysków i strat oraz 
przepływów pieniężnych. Wpływ operacji finansowych na bilans i rachunek zysków i strat. Rachunki - klasyfikacja, 
łączenie i saldo próbne. Funkcjonowanie kont (konta bilansowe, rachunki wyników, konta mieszane). Plan kont 
- główne zestawy kont. Zasada księgowości podwójnego zapisu.  Aktywa, zobowiązania i wycena kapitału. Cena 
zakupu, cena nabycia, koszty wytworzenia, wartość rynkowa, wartość godziwa - definicje. Metody amortyzacji - 
porównanie. Inwentaryzacja - rodzaje i cel. Inwentaryzacja - charakterystyka, klasyfikacja i wycena. Metody 
wyceny  FIFO, LIFO, AVCO. Inwestycje - charakterystyka i klasyfikacja. Udziałowe papiery wartościowe - 
charakterystyka i klasyfikacja. Klasyfikacja przychodów (przychody z podstawowej działalności, pozostałe 
przychody operacyjne, przychody finansowe - przykłady). Klasyfikacja kosztów (kosztów) (koszty podstawowej 
działalności, inne koszty operacyjne, koszty finansowe - przykłady). Podstawowe systemy kosztów (systemy 
kosztów typu, systemy kosztów funkcjonalnych i systemy mieszane). Metody ustalania wyniku finansowego. 

30 Marketing hoistyczny 
 

Holistyczna koncepcja marketingowa; Strategia marketingowa; Wizerunek marki; Marketing wewnętrzny; 
Marketing relacji; Segmentacja firmy; Informacje marketingowe i badania; Proces badań marketingowych; 
Główna charakterystyka produktów i usług; Komunikacja marketingowa; Performance Marketing; Plan 
marketingowy; Macierz BCG; Marketing zintegrowany; SWOT marek; Analiza PESTLE; Zasady skutecznych 
reklam. 

31 Rynki finansowe 
 

Wprowadzenie do rynków finansowych. Podstawy rynków finansowych. Bankowość centralna i prowadzenie 
polityki pieniężnej. Operacje rynków finansowych. Działalność instytucji finansowych. Zarządzanie instytucjami 
finansowymi. 
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32 
Europejskie finanse 
publiczne 
 

Definicja i funkcje finansów publicznych (alokacyjna, redystrybucyjne, stabilizacyjna); Ramy prawne finansów 
publicznych UE; Autonomia finansowa UE: system zasobów własnych; Definicja budżetu państwa; Budżet UE; 
Zasady budżetowe; Dochody UE; Stabilność fiskalna; Zasady stabilności budżetowej; Dług publiczny i deficyt 
budżetowy; Finansowanie długu publicznego i deficytu budżetowego; Przywracanie stabilności budżetowej; 
Procedury budżetowe; Wieloletnie planowanie finansowe w UE; Procedura nadmiernego deficytu budżetowego w 
państwach członkowskich UE; Finanse samorządów lokalnych; Finansowanie długu publicznego i deficytu; 
Podatki w UE; Cło i źródła prawa celnego UE; Europejskie prawo inwestycyjne; Zasady prawne działania 
Europejskiego Banku Centralnego i banków centralnych państw członkowskich UE; Działalność Europejskiego 
Systemu Banków Centralnych; Organizacja Europejskiego Systemu Banków Centralnych; Europejskie regulacje 
bankowe; Nadzór finansowy w UE; Instytucje finansowe w UE; Instytucje kredytowe i ich działalność; Firmy 
inwestycyjne i ich działalność; Przedsiębiorstwa inwestycyjne i ich działalność; Zakłady ubezpieczeń i ich 
działalność; Rynki kapitałowe w prawie UE; Systemy gwarancji depozytów; restrukturyzacja i uporządkowana 
likwidacja na rynku finansowym (resolution). 

33 

Międzynarodowe i 
europejskie prawo 
podatkowe 
 

Cele międzynarodowych przepisów podatkowych; Opodatkowanie inwestycji wewnętrznych; Opodatkowanie 
inwestycji zagranicznych; Jurysdykcja w zakresie podatku źródłowego i rezydencji podatkowej; Unikanie 
podwójnego opodatkowania w znaczeniu prawnym; Unikanie podwójnego opodatkowania w znaczeniu prawnym; 
Modele OECD i ONZ umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; Cel i struktura umów o unikaniu podwójnego 
opodatkowania; Pojęcie rezydencji; Metody zwolnienia z podwójnego opodatkowania w sensie prawnym; 
Podstawowe zasady dotyczące stałych siedzib; Stałe siedziby agencji; Stałe siedziby i handel elektroniczny; Zyski 
przedsiębiorstw; Dywidendy, tantiemy i odsetki; Dochody z zatrudnienia; Harmonizacja podatków od osób 
prawnych w Unii Europejskiej; Dyskryminacja w zakresie podatków bezpośrednich i pośrednich; Swoboda 
przedsiębiorczości i podatki bezpośrednie; Projekt BEPS i prawo podatkowe UE. 

34 
Fundusze inwestycyjne i 
emerytalne 
 

Pojęcie funduszy inwestycyjnych; Struktura i skład funduszy inwestycyjnych; Giełdowe fundusze handlowe; 
Rynek UCITS; Rynek emerytalny w Polsce; Otwarte fundusze emerytalne; Pracownicze programy emerytalne i 
indywidualne konta emerytalne; Strategie inwestycyjne Planu Emerytalnego. 

35 
Status prawny 
menedżera 
 

Rola zarządów w spółkach państwowych i prywatnych – analiza porównawcza; Kodeksy najlepszych praktyk w 
zakresie ładu korporacyjnego – studium przypadku; Prawne aspekty międzynarodowego otoczenia biznesowego 
– studium przypadku; Zarządzanie ryzykiem oszustw, łapówek i korupcji – studium przypadku; Zarządzanie 
konfliktami pomiędzy interesariuszami – studium przypadku; Bycie pracodawcą – wymogi prawne; Status 
prawny i odpowiedzialność dyrektora generalnego. 

36 
Zarządzanie portfelami 
inwestycyjnymi 
 

Analiza Inwestycyjna; Model CAPM; Nowoczesna Teoria Portfela; Zarządzanie Portfelem Indywidualnym; Etyka 
Zarządzania Portfelem; Wycena Aktywów; Analizy Podstawowe i Techniczne; Finanse Osobiste; Kryptowaluty; 
Efektywna Hipoteza Rynkowa; Czarne Łabędzie; Antykruchość. 

37 Język obcy (B2+) 
 Język obcy 

38 
Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 
 

Rekrutacja; Organizacja pracy; Opis pracy; Specyfikacja osoby; Metody selekcji; Adaptacja; Motywacja do pracy 
zespołowej; Wynagrodzenie; Rodzaje dyskryminacji; Kariera zawodowa. Rozwój i planowanie; Rola kultury w 
HRM; Nieformalne relacje; Środowisko pracy; Wynagrodzenia i korzyści; Zarządzanie wydajnością pracowników. 
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39 

Analiza 
międzynarodowych 
rynków finansowych 
 

Funkcjonowanie rynków finansowych w kontekście międzynarodowym. 

40 
Zarządzanie funduszami 
strukturalnymi 
 

Cele polityki regionalnej; Zasady polityki regionalnej UE; Cel I polityki regionalnej; Cel II polityki regionalnej; 
Cel III polityki regionalnej; Zarządzanie Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego; Zarządzanie 
Funduszem Spójności; Zarządzanie Europejskim Funduszem Społecznym; Biznesplany dla projektów 
europejskich; Zarządzanie projektami europejskimi; Korekty finansowe; Analiza i informacja zwrtona; Wymogi 
dotyczące sprawozdawczości; Rachunkowość funduszy strukturalnych; Koszty kwalifikowalne; 
Współfinansowanie projektów europejskich; Kontekst sprawozdawczości; Nowe oprogramowanie do komunikacji 
on-line; Zarządzanie projektami europejskimi w regionie dolnośląskim; Efektywne zarządzanie funduszami 
strukturalnymi. 

41 Zarządzanie innowacjami 
 

Dlaczego amerykańscy inżynierowie wybrali "Elektryfikację" jako najważniejszą innowację w XX wieku? 
Podstawowe analogie między "Gorączką złota", "Początkowymi etapami elektryfikacji" a ewolucją Internetu (Jeff 
Bezos na temat kolejnej innowacji internetowej). Wkład Saracenów w rozwój nauki i technologii. Nauka a 
nauczanie: co to oznacza dla Saracenów "polityka edukacyjna"? Jakie są główne osiągnięcia (innowacje) Eli 
Whitneya, które zmieniły Amerykę? Podstawowe zasady innowacyjności w Google. Dlaczego wynalezienie 
okularów było tak ważne dla rozwoju zachodniej cywilizacji? Prawo Moore'a – podstawowe przesłanie. Wynalazki, 
innowacje, naśladownictwo, odkrycia – ogólne definicje. Innowacja procesów i produktów – definicje i względne 
znaczenie w różnych fazach rewolucji przemysłowej (czas). Przedsiębiorczość - podstawowe pojęcia.  

42 Praktyka zawodowa  
 

Praktyka studencka ma w swym zamierzeniu być uzupełnieniem programu edukacyjnego, który student realizuje 
w ramach programu studiów. Głównym uzasadnieniem ich organizowania jest to, by praktyki studenckie 
prowadziły do osiągnięcia celów określonych efektach kształcenia, w zakresie umiejętności i kompetencji 
określonych dla  kierunku studiów. Praktyki studenckie są również narzędziem pozwalającym studentom ocenić 
swoje umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu zawodowym, z drugiej strony pozwalają pracodawcom 
ocenić stopień przygotowania studentów do wykonywania pracy zawodowej. 

43 
Ekonomika 
przedsiębiorstw 
 

Przedsiębiorca w teorii klasycznej; teoria innowacji Schumpetera; teorie menedżerskie zachowania firmy; teoria 
behawioralna firmy; teoria agencji; teoria kosztów transakcyjnych; spółka jednoosobwa; partnerstwo; 
korporacja; spółka holdingowa; funkcjonalna struktura organizacyjna; macierzowa struktura organizacyjna; 
Podziałowa struktura organizacyjna; Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu; Zarządzanie ryzykiem 
podatkowym; Kluczowe elementy modelu biznesowego; Modele biznesowe business-to-consumer (B2C); Modele 
biznesowe business-to-business (B2C); Modele przychodów; Modele biznesowe Cloud Computing; 
Internacjonalizacja przedsiębiorstwa.  
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44 
Nowoczesne teorie 
wzrostu 
 

Wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy; Strategie wzrostu; Pierwotny i rozszerzony konsensus 
waszyngtoński; Empiryczne testy wzrostu gospodarczego; Dystrybucja dochodów na świecie; Konwergencja 
Sigma a konwergencja beta; Mechanizm konwergencji klasycznej i technologicznej; Rodzaje modeli wzrostu; 
Założenia i wnioski modelu Harroda; Model Domara - krawędź brzytwy; Tempo wzrostu i jego właściwości; Postęp 
techniczny powodujący wzrost pracy i kapitału; Funkcja produkcji neoklasycznej; Model wzrostu Solowa - 
założenia i tempo wzrostu; Model Sołowa - konwergencja do stanu ustalonego; Rachunkowość wzrostu w ujęciu 
neoklasycznym; Rozszerzony model Solowa z kapitałem fizycznym i ludzkim; Funkcja użytkowa CIES i jej 
właściwości; Neoklasyczny model wzrostu z oszczędnościami endogenicznymi; Modele endogenicznego postępu 
technologicznego; Modele z kapitałem ludzkim - założenia i determinanty stóp wzrostu; Determinanty stóp 
wzrostu w modelach wzrostu opartych na badaniach i rozwoju; Modele handlu w modelach wzrostu; Teoria 
finansów i wzrostu; Pomoc zagraniczna i wzrost gospodarczy.  

45 
Rynek ubezpieczeń 
 

Ryzyko w naszym społeczeństwie; Ubezpieczenia i ryzyko; Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem; Rodzaje 
ubezpieczycieli i systemy marketingowe; Rządowa regulacja ubezpieczeń; Podstawowe zasady prawne; 
Ubezpieczenia na życie; Emerytury i indywidualne konta emerytalne; Ubezpieczenia społeczne; Ryzyko 
odpowiedzialności cywilnej; Działalność zakładów ubezpieczeń; Samoubezpieczenia i społeczeństwo; Analiza 
umów ubezpieczeniowych.  

46 
Marketing 
międzynarodowy 
 

Podstawowe zagadnienia marketingu; Internacjonalizacja przedsiębiorstw; Jak wejść na rynek zagraniczny?; 
Badania marketingowe rynków zagranicznych; Działania marketingowe na rynkach zagranicznych; 
Przedsiębiorstwa w środowisku międzynarodowym; Strategie marketingowe w środowisku międzynarodowym; 
Jak zbudować silną markę?; Mikro i makro środowisko przedsiębiorstw; Strategia produktu i ceny; Projektowanie 
i zarządzanie Zintegrowanymi Kanałami Marketingowymi.  

47 

Polityka konkurencji 
 

Ekonomika polityki konkurencji i prawo konkurencji; Struktura rynku; Szkoły Harvard i Chicago; Krajowe prawo 
konkurencji vs prawo konkurencji UE i jego wpływ na handel między państwami członkowskimi; ogólna struktura 
art. 101 TFUE [dawny art. 81 WE]; pojęcie przedsiębiorstwa; pojęcie porozumienia; pojęcie decyzji związków 
przedsiębiorstw; uzgodnione praktyki; cel lub skutek zmowy między przedsiębiorstwami; porozumienia 
horyzontalne i wertykalne; Klauzule cenowe (cena minimalna, maksymalna, stała, zalecana); kartele; zasada de 
minimis; wyłączenie indywidualne - warunki wyłączenia; wyłączenia grupowe; zasada uzasadnienia; 
nadużywanie pozycji dominującej - art. 102 TFUE [dawny art. 82]; rynek właściwy (produktów i geograficzny); 
test SSNIP; znaczenie nadużycia; nadużycie antykonkurencyjne; nadużycie polegające na wyzysku, odmowa 
dostawy.  

48 VAT w UE 
 Podatek od towarów i usług (VAT) – pojęcie, struktura, skutki prawne i ekonomiczne, konsekwencje. 

49 
Historia myśli 
ekonomicznej 
 

Myśl przedekonomiczna; Kanton, Turgot i francuscy fizjokraci; Merkantylizm kontra Hume i Smith; Adam Smith 
i powstanie ekonomii; Ricardo, Malthus i Marks; Marginalizm; Teoria neoklasyczna i heterodoksja; Keynes i 
makroekonomia; Friedman i makroekonomia. 
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Załącznik nr 35 
 
Nazwa kierunku studiów: Etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnouniwersytecki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim – 35 
 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Wybrane zagadnienia z filozofii 
współczesnej 

 Specyfika myślenia filozoficznego. 
 Spór o współczesność.  
 Poznanie filozoficzne a naukowe. 
 Podstawowe tradycje obecne we współczesnej filozofii. 
 Przegląd głównych kierunków: pozytywizmu, pragmatyzmu, marksizmu, egzystencjalizmu, filozofii 

życia, psychoanalizy, filozofii chrześcijańskiej, fenomenologii, strukturalizmu, feminizmu, 
dekonstrukcjonizmu. 

 Kultura współczesna a filozofia współczesna: analiza wybranych (przez studentów) zagadnień z 
pozycji filozofii np. humanizm-antyhumanizm, problem wolności, konsumpcjonizm, hiperrealizm, 
postęp-stagnacja-regres, „nowy wspaniały świat”, alienacja, człowiek między osobą a jednostką, 
wzór człowieczeństwa a rzeczywistość ludzka, antropologia filozoficzna a empiryczna i teologiczna, 
dialektyka emancypacji, problem Innego. 

 Etnologia i etnografia a filozofia współczesna. 
2.  Archeologia  Metodologia i metodyka badań archeologicznych. 

 Charakterystyka źródeł archeologicznych. 
 Periodyzacja dziejów i metody określania chronologii. 
 Antropogeneza. 
 Strategie okupacji środowiska naturalnego przez społeczeństwa zbieracko-łowieckie, rolnicze i 

pasterskie. 
 Zróżnicowanie kulturowe w pradziejach, zagadnienie kręgów kulturowych. 
 Kształtowanie się obrazu etnicznego Europy od pradziejów do wczesnego średniowiecza wraz 

problematyką etnogenezy Słowian. 
3.  Antropologia współczesności  Definicje i powstanie kultury popularnej. 

 Zagadnienia dotyczące tożsamości ponowoczesnej, m.in. kryzys tożsamościowy, znaczący inni, 
rynkowe oferty tożsamości, strategie tożsamościowe, „czysty związek”  
w ujęciu Giddensa, reżim reinwencji, kultura terapeutyczna. 

 Zagadnienia związane z ideologią konsumeryzmu, m.in. cechy charakterystyczne dla 
społeczeństwa konsumpcyjnego, konsumpcja na pokaz, proces konsumowania jako proces 
komunikacji, proces konsumowania jako akt społeczny. 

 Kultura indywidualnego, hierarchicznego i egalitarystycznego stylu życia. 
 Kultury oporu. 
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 Zagadnienia związane ze współczesną turystyką, m.in. różne sposoby interpretowania popularności 

zjawiska, sakralizacja widoku, enklawowa i heterogeniczna przestrzeń turystyczna, wyłanianie się 
autentyczności, spojrzenie turystyczne. 

 Zagadnienia związane z ciałem ponowoczesnym, m.in. cywilizacja ciała zdegradowanego, deifikacja 
ciała, społeczeństwo somatyczne. 

4.  Wstęp do antropologii kulturowej Treści programowe dotyczą: 
 typowych obszarów zainteresowań antropologii kulturowej (podejmowanych  

w przeszłości i współcześnie);  
 genezy antropologii kulturowej;  
 miejsca antropologii kulturowej pośród innych nauk;  
 specyfiki ludoznawstwa, etnografii, etnologii, antropologii społecznej i kulturowej;  
 kształtowania się pojęcia „kultura”; 
 zagadnień związanych z systemami pokrewieństwa, religią, etnicznością, a także kluczowych 

koncepcji, pojęć i terminologii.  
5.  Metody badań terenowych  Charakterystyka subdyscypliny: rola badań empirycznych w antropologii, historia badań 

etnograficznych. 
 Definicje, pojęcia, terminy oraz kategorie analityczne związane z metodyką badań terenowych. 
 Kategoria terenu, miejsce badań terenowych i pojęcie obserwacji etnograficznej. 
 Metody ilościowe i jakościowe w badaniach etnograficznych. 
 Projektowanie poszczególnych etapów badania etnograficznego; wykorzystanie literatury 

teoretycznej i materiałów źródłowych. 
 Rodzaje danych, strategie ich pozyskiwania, selekcja i triangulacja danych. 
 Wywiad etnograficzny, jego rodzaje (wywiad narracyjny, biograficzny, indywidualny, fokusowy, 

ustrukturyzowany, częściowo ustrukturyzowany); strategie pozyskiwania informacji, sposoby 
przygotowania: kwestionariusz, ankieta; transkrypcja. 

 Sporządzanie dokumentacji wizualnej: fotografia, film etnograficzny; analiza materiałów 
wizualnych. 

 Monografie terenowe, transpozycja doświadczenia badań terenowych w tekst. 
 Etyczne wymiary etnograficznych badań terenowych. 
 Sporządzanie prac pisemnych: projektów badawczych, merytorycznych opracowań przedmiotu 

badań. 
 Badania etnograficzne poza dyscypliną; antropolog na rynku pracy, w instytucjach edukacyjnych, 

kulturalnych. 
6.  Etnologia społeczeństw 

pozaeuropejskich 1 i 2 
 Źródła „przedantropologicznej” wiedzy o kulturach pozaeuropejskich.  
 Pierwsze opisy ludów pierwotnych. 
 Kolonializm i chrześcijaństwo wobec ludów pierwotnych.  
 „Filozofia dzikości”.  
 Koncepcje i badania kultur pierwotnych w ramach poszczególnych kierunków teoretycznych: 

ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, szkoła badań kultury  
i osobowości, strukturalizm, poststrukturalizm, marksizm, postmodernizm i propozycje ujęć 
współczesnych. 

 Struktura etniczna poszczególnych kontynentów (poza Europą). 
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 Przedstawienie, omówienie i analizy oraz interpretacje różnorakich, ważnych ze względu na 
antropologiczną teorię, badań kultur pozaeuropejskich. 

7.  Etnografia Polski 1 i 2  Historyczne i kulturowe przesłanki leżące u podstaw zainteresowania kulturą wiejską.  
 Regiony etnograficzne w Polsce.  
 Sposoby konceptualizowania świata i człowieka w kulturze ludowej oraz segmentacja czasu i 

przestrzeni.  
 Miejsce i znaczenie religii oraz cechy religijności ludowej.  
 Demonologia i jej rola postrzeganiu świata.  
 Medycyna ludowa i rola znachora w zachowaniu tradycji.  
 Semantyka cyklu dobowego i lunarnego, a praktyki społeczno-ekonomiczne.  
 Zwyczaje zakładzinowe i znaczenie domu.  
 Obrzędowość doroczna i segmenty czasu w cyklu rocznym.  
 Obrzędowość rodzinna oraz znaczenie i funkcje rodziny.  
 Więzi społeczne i relacje klasowe na wsi.  
 Wybrane zagadnienia z kultury materialnej.  
 Ludowość jako kategoria subkulturowa i współczesne praktykowanie kultury ludowej. 

8.  Muzealnictwo etnograficzne  Cele i zadania muzeum. Umocowania prawne. 
 Podstawowe pojęcia muzeologii. 
 Specyfika muzealnictwa etnograficznego (w tym skansenowskiego): 

- muzealnictwo jako forma atrakcji turystycznej, promocji regionu; 
- gromadzenie zbiorów/kolekcjonerstwo/zbieractwo. Idea muzeów domowych; 
- opracowanie i inwentaryzowanie obiektów muzealnych (metody tradycyjne, system MONA); 
- budowa scenariusza wystawy z wykorzystaniem podstawowych zasad ekspozycji muzealnej;  
- działania marketingowe; 
- zadania zawodowe muzealnika – praca i etyka zawodowa; 
- różnorodność działań okołowystawienniczych: konkursy, kiermasze, koncerty. 

9.  Historia etnologii  Historie nauki a historie etnologii.  
 Najstarsze źródła myśli etnologicznej. 
 Nowożytna filozofia i jej znaczenie dla myślenia o człowieku i kulturze. 
 Towarzystwa naukowe. 
 Muzealnictwo etnograficzne. 
 Antropologia brytyjska.  
 Antropologia francuska. 
 Antropologia niemiecka. 
 Antropologia amerykańska. 
 Szkoły i kierunki etnologii rosyjskiej. 
 Historia etnografii/etnologii/antropologii w Polsce. 
 W stronę współczesnych orientacji antropologicznych. 

10. Metody interpretacji kultury 1 i 2 Semestr letni (II rok studiów licencjackich): 
 Podstawowe modele nauki a problemy teoretyczno-metodologiczne antropologii kulturowej. 
 Specyfika nauk nomotetycznych i idiograficznych. 
 Antropologia strukturalna: językopodobny model kultury, transformacje metaforyczno-

metonimiczne, analiza strukturalna, krytyka strukturalizmu. 
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 Semiotyka kultury: założenia szkoły tartusko-moskiewskiej, kultura jako system semiotyczny, 
trójaspektowa analiza semiotyczna (syntaktyka, semantyka, pragmatyka). 

 Antropologia kognitywna: kultura jako system ideacyjny, etnografia mowy metaforycznej. 
Semestr zimowy (III rok studiów licencjackich): 

 Fenomenologia: zastosowania metody fenomenologicznej w studiach nad religią, symbolem i 
kulturą; redukcja ejdetyczna; fenomenologiczna epoché; kategorie Lebenswelt i Verstehen.  

 Hermeneutyka: koło hermeneutyczne, rozumienia a interpretacja, interpretatywna teoria kultury, 
antropologia interpretatywna. 

 Poststrukturalizm i postmodernizm: koniec wielkich narracji; cztery kryzysy: znaku, podmiotu, 
interpretacji i reprezentacji; społeczny byt prawdy; władza-wiedza; antropologia dialogiczna; 
antropologia refleksyjna. 

11. Metodologia nauk społecznych  Metody dedukcyjne i redukcyjne w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego. 
 Falsyfikacjonizm Karla Poppera. 
 Programy badawcze Imre Lakatosa. 
 Paradygmaty Thomasa Kuhna. 
 Anarchistyczna teoria wiedzy Paula Feyerabenda. 
 Jacques Derrida i dekonstrukcja. 
 Michel Foucault: dyskurs, władza/wiedza, genealogia. 
 Teoria praktyki Pierre’a Bourdieu. 
 Etnometodologia Harolda Garnfinkela. 
 Zwrot refleksyjny w ujęciu Ulricha Becka. 
 Zwrot refleksyjny w ujęciu Bruno Latoura. 
 Płeć/seksualność a nauka. 
 Racjonalizm i relatywizm w antropologii kulturowej. 

12. Antropologia pamięci  Antropologiczne rozumienie pamięci indywidualnej i zbiorowej.  
 Pamięć zbiorowa i tożsamość. 
 Pamięć i historia. 
 Nośniki i miejsca pamięci. 
 Pamięć i zapominanie. 
 Demokratyzacja pamięci.  
 Pamięć po komunizmie. 
 Konflikty pamięci. 
 Religia a pamięć. 
 Polityka historyczna/polityka pamięci. 
 Ponowoczesność i pamiętanie. 
 Postpamięć (figury pamięci). 

13. Etnografia Europy Zagadnienia poruszane podczas wykładów: 
 Idea Europy. Wpływ islamu na kształtowanie się idei Europy. 
 Krytyczne spojrzenie na wizję Europy według Huntingtona i Baumana. 
 Sposoby postrzegania Europy Środkowej i znaczenie mitu słowiańskiego. 
 Historia, mity i analiza przykładowych tradycji występujących na terenie Półwyspu Bałkańskiego. 
 Znaczenia i symbole występujące w kulturze prawosławnej. 
 Znaczenie mitów politycznych na wybranych przykładach. 
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 Znaczenia i symbole kultury protestantyzmu. 
 Historia, mity i analiza przykładowych tradycji występujących na terenie Półwyspu Iberyjskiego. 
 Mniejszości etniczne i narodowe występujące na terenie współczesnej Europy. 

Zagadnienia poruszane podczas ćwiczeń: 
 Historia zainteresowań ludami i kulturami Europy. 
 Języki europejskie, ich geneza i rozmieszczenie. 
 Mniejszości narodowe, etniczne i wyznaniowe w Europie – typologie, geneza, historia  

i specyfika kulturowa wybranych grup. 
 Konflikty etniczne i narodowe w Europie – typologie, geneza, historia i specyfika wybranych 

konfliktów we współczesnej Europie. 
 Islam w Europie: status prawny, problemy integracji, stosunek islamu do emigracji. 
 Współczesne legendy i mity narodowe w Europie – analiza wybranych przykładów. 
 Symbole we współczesnej Europie – analiza wybranych przykładów i ich znaczenia  

w przeszłości i współcześnie. 
 Tradycyjne zwyczaje ludowe i ich miejsce we współczesnej kulturze europejskiej – analiza 

wybranych przykładów. 
14. Seminarium licencjackie  Sposoby i formy konstruowania prac naukowych. 

 Zasady wyboru tematu badawczego. 
 Metody projektowania i prowadzenia badań terenowych oraz weryfikacji uzyskanych materiałów. 
 Metody poszukiwania i wykorzystania źródeł dotyczących zagadnień z zakresu wybranych przez 

studenta lub opiekuna naukowego tematów badawczych. 
 Wybór sposobów analizy tematu badawczego.  
 Podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego oraz etyki prowadzenia badań 

naukowych. 
 Przedstawienie i analiza własnych badań studentów. 
 Krytyczna lektura przedstawionej pracy dyplomowej. 

15. Komunikowanie wiedzy 
antropologicznej 

 Przedstawienie zintegrowanego, interdyscyplinarnego myślenia o komunikowaniu wiedzy 
naukowej. 

 Językoznawcze, socjologiczne, antropologiczne, medialne teorie komunikacji. 
 Podstawy naukowego komunikowania, sposoby łączenia społeczeństwa z nauką. 
 Różne rodzaje transferowanej wiedzy; tradycyjne i współczesne komunikatory wiedzy; 

socjologiczne, epistemologiczne, ekonomiczne i inne uwarunkowania procesów informacyjnych 
zachodzących w obszarze komunikacji naukowej. 

 Założenia Nauki 2:0, Web 2:0, Open Access. 
 Kreatywne, niefikcyjne pisanie w nauce (Creative Nonfiction Writing in Science). 
 Pojęcie tekstu, gatunku, narracji; charakterystyka różne gatunków literackich, publicystycznych, 

naukowych. 
 Podstawy tekstologii, edycji tekstu. 
 Podstawy prawa autorskiego. 
 Kreatywne fikcyjne pisanie w nauce (Creative Fiction Writing in Science). 
 Podstawowa wiedza z zakresu literaturoznawstwa: analiza, interpretacja tekstów kultury. 
 Podstawy warsztatu pisarskiego: strategie opisu, tryby narracji, kreowanie bohatera, świata 

przedstawionego. 
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 Komunikacja utworu literackiego. 
 Podstawy przekładu intersemiotycznego. 

16. Folklorystyka  Folklor, folklorystyka – definiowanie. 
 Dawne i współczesne koncepcje folkloru. 
 Folklor chłopski a inne subkultury i folklory środowiskowe. 
 Folklorystka a inne dyscypliny wiedzy. 
 Tradycyjne i współczesne szkoły folklorystyczne. 
 Mechanizmy przekazu folklorystycznego. 
 Tekstologia folklorystyczna. 
 Poetyka folkloru. 
 Podstawowe zagadnienia genologii folklorystycznej. 

17. Przedsiębiorczość 1  Wokół pojęcia przedsiębiorczość – definicje przedsiębiorczości; przedsiębiorczość jako 
predyspozycja jednostkowa, cecha charakteru; społeczny wymiar przedsiębiorczości. 

 Dobrze wybrać, ciągle poszukiwać i nie bać się zmian (byle nie przesadzić!) – poszukiwania 
własnego miejsca na rynku; ścieżka wykształcenia; kursy; portale zawodowe i doradztwa 
personalnego. 

 Wolontariat – ścieżka zdobywania doświadczenia czy droga donikąd? 
 Zostać czy wyjechać? Blaski i cienie emigracji zarobkowej. 
 CV, list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, ogłoszenia i konkursy – teoria  

i praktyka… 
 Udało się! – umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa o pracę. 
 Co nieco o kodeksie pracy… 
 Co nieco o cierpliwości – etapy kariery zawodowej, od nowicjusza do top-menedżera  

(i czasami z powrotem…). 
 Rytuały organizacyjne (rytuał, rodzaje rytuałów, znaczenie rytuałów organizacyjnych). 
 Tabu w organizacjach (pojęcie tabu; rodzaje tabu w organizacjach, np. pieniądze, sfera seksualna; 

konsekwencje i znaczenie). 
 Symbole organizacyjne (logotypy, sposoby analizy, symbolika/znaczenie). 
 Władza (opór) i przywództwo w organizacjach (rozróżnianie pojęć: władza  

i przywództwo, rodzaje przywództwa, organizacja jako ustrukturalizowana przemoc). 
 Organizacja i organizacje jako przedmiot badań naukowych (znaczenie terminów: organizacja, 

organizować; organizacja w ujęciu różnych dziedzin naukowych; typologie organizacji i ich krytyka; 
metafory organizacji; modele organizacji jako narzędzia oddziaływania społecznego). 

18. Antropologia etniczności  Historia i współczesność polskich badań etnicznych. 
 Relacje centrum – peryferie w antropologii. 
 Koncepcje i wyznaczniki etniczności (język, kultura, religia, „rasa”, stratyfikacja społeczna, 

terytorium, poziom życia, postkolonializm). 
 Kategorie etniczne. 
 Naród a państwo. 
 Nacjonalizm. 
 Koncepcje narodu. 
 Koncepcje ojczyzny. 
 Wielokulturowość. 
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 Procesy etniczne. 
 Typologie zjawisk etnicznych. 
 Wybrane problemy etniczne (migracje, transnarodowość). 

 
19. Antropologia edukacji  Charakterystyka antropologii edukacji: historia subdyscypliny, szkoły, przedstawiciele, orientacje 

badawcze. 
 Definicje, pojęcia, terminy oraz kategorie analityczne związane z metodologią antropologii 

edukacji. 
 Założenia, cele oraz metody badawcze antropologii edukacji. 
 Teorie związane z edukacją/ nurty wychowania, kulturowe strategie edukacyjne. 
 Zjawisko wielokulturowości i jego związki z edukacją; komunikacja międzykulturowa. 
 Zjawisko ukrytego programu, przemocy symbolicznej, edukacji w kulturę. 
 Związki edukacji z ideologią i dominującymi dyskursami społecznymi. 
 Rodzaje dyskursów edukacyjnych oraz ich fluktuacje w politycznych, społecznych, ekonomicznych i 

kulturowych kontekstach współczesności. 
 Krytyczna analiza założeń, celów i strategii edukacyjnych w kontekście urynkowienia edukacji oraz 

wiedzy. 
 Edukacyjne zarządzanie podmiotami – idea uczenia się przez całe życie (lifelong learning) w 

kontekście neoliberalnego governmentality (Michel Foucault). 
 Etyczne wymiary antropologicznych analiz procesów edukacyjnych. 
 Krytyczna analiza polityki edukacyjnej państwa w kontekście europejskim i światowym: programy 

nauczania, podstawy programowe, podręczniki. 
 Badania etnograficzne poza dyscypliną; antropolog na rynku pracy, w instytucjach edukacyjnych, 

kulturalnych. 
20. Antropologia stosowana 1 i 2  Zróżnicowanie sposobów ujmowania „antropologii stosowanej”. 

 Antropologia a ruchy emancypacyjne XIX wieku. 
 Emancypacyjny charakter antropologii międzywojnia. 
 Antropologia a kolonializm. 
 Antropologia stosowana: projekty klasyczne. 
 „Zwrot polityczny” w antropologii a jej zastosowanie praktyczne. 
 Antropologia a ruchy feministyczne. 
 Antropologia a ruchy LGBT+. 
 „Zwrot postmodernistyczny” w antropologii. 
 „Zwrot etyczny” w antropologii. 
 Współczesne debaty o praktycznym zastosowaniu antropologii: kontekst globalny  

i kontekst polski. 
21. Antropologia rodziny  Przedstawienie podstawowych terminów, definicji i teorii związanych z pokrewieństwem, 

małżeństwem i rodziną oraz interpretacji dotyczących ich fenomenu. 
 Zapoznanie ze zwyczajami i obrzędami towarzyszącymi życiu małżeńskiemu  

i rodzinnemu, m.in. w hinduizmie, islamie, judaizmie i chrześcijaństwie, na Dalekim Wschodzie, a 
także w kulturach starożytnych i plemiennych. Zwrócenie uwagi na role kobiet, mężczyzn i dzieci.  
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 Odnotowanie współczesnych zmian dotyczących rodziny i jej definiowania, m.in. pojmowanie 
rodziny i małżeństwa przez przedstawicieli nowych ruchów religijnych  
w Polsce, rodziny nieheteroseksualne, związki kohabitacyjne, małżeństwa nomadyczne. 

22. Sztuka ludowa w Polsce  Zwrócenie uwagi na najbardziej istotne momenty w historii kształtowania się refleksji oraz 
gromadzenia wiedzy na temat sztuki ludowej.  

 Wskazanie na niektóre metody interpretowania zjawiska z prezentacją poglądów wybranych 
badaczy. 

 Omówienie i prezentacja (zwykle reprodukcje) głównie plastyki przedstawieniowej, obrzędowej, 
także sylwetek co bardziej charakterystycznych twórców, z uwzględnieniem formy, treści i 
kulturowego kontekstu. Brane jest też pod uwagę zagadnienie tzw. sztuki naiwnej. 

 Zwrócenie uwagi na współczesne zjawiska z zakresu estetyki wywodzącej się z kultury ludowej w 
Polsce. 

23. Antropologia płci i seksualności  Płeć i seksualność w antropologii ery wiktoriańskiej. 
 Płeć i seksualność w antropologii międzywojnia. 
 Antropologia kobiet jako krytyka androcentryzmu. 
 Debaty wokół asymetrii relacji pomiędzy płciami. 
 Krytyka antropologii kobiet. 
 Antropologia płci i seksualności jako teoria praktyki. 
 „Zwrot postmodernistyczny” w antropologicznych studiach płci i seksualności. 
 Współczesne relacje między refleksją antropologiczną a feministyczną. 
 Studia gejowsko-lesbijskie w antropologii. 
 Antropologiczna krytyka systemu sex/gender. 
 Nowa antropologia płci i seksualności. 
 Antropologiczne studia męskości: perspektywy esencjalistyczne i konstruktywistyczne. 

24. Antropologia postsocjalizmu  Europa jako kategoria dyskursywna. 
 Antropologiczne spojrzenia na postsocjalizm. 
 Postsocjalizm a orientalizm. 
 Negocjowanie kapitalizmu. 
 Dekonstrukcja „robotników”. 
 Dekonstrukcja „chłopów”. 
 Nowe stratyfikacje: Ubóstwo. 
 Nowe stratyfikacje: Sukces. 
 Stratyfikacje genderowe. 
 Feminizm i społeczeństwo obywatelskie. 
 Mniejszości seksualne. 
 Mniejszości narodowe/etniczne. 
 Europeizacja. 

25. Badania empiryczne Badania empiryczne realizowane są na podstawie tematyki zaproponowanej i realizowanej przez 
prowadzącego. Niezależnie od podejmowanego tematu zakładane efekty kształcenia są niezmienne.  

 Doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnych badań empirycznych, stosowania różnych 
technik i metod pracy badawczej (w tym m.in. obserwacji uczestniczącej, wywiadu, ankiety, 
dokumentacji wybranych zjawisk kulturowych).  

 Zawierania wyników swojej pracy w raporcie pisemnym z badań etnograficznych. 
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26. Praktyka muzealna  Udział w procedurach gromadzenia, wypożyczania zbiorów (przygotowywanie formularzy „oferta 
zakupu”, pomoc przy wpisywaniu zabytków do ksiąg akcesyjnych, sporządzanie projektów 
rewersów wypożyczeń, uczestniczenie w pakowaniu i przekazywaniu zbiorów przy wypożyczaniu).  

 Próba katalogowania zabytków (pod nadzorem opiekuna). 
 Możliwość uczestniczenia w przygotowywaniu scenariusza, aranżacji i montowaniu wystawy. 
 Współprowadzenie lekcji muzealnych lub innych działań edukacyjnych (warsztaty plastyczne, 

oprowadzenie po wystawach). 
 Możliwość prowadzenia dokumentacji (filmowanie, fotografowanie działań muzealnych). 
 Przygotowywanie wernisaży.  
 W obiektach muzeów typu skansenowskiego – pilotowanie zwiedzających. 

27. Zajęcia fakultatywne Szczegółowe treści programowe uzależnione są od tematyki zajęć, która mieści się w jednym  
z trzech bloków: 

 Wybrane problemy kultury współczesnej.  
 Studia nad etnicznością. 
 Teoria i praktyka antropologiczna. 

28. Język obcy Czytanie wybranych artykułów, reklam i ogłoszeń z prasy codziennej lub ogólnodostępnych periodyków w 
formie oryginalnej; recenzji lub sprawozdań, tekstów popularno-naukowych; napisanych językiem 
współczesnym fragmentów tekstów literackich. 
Mówienie 
Ustne wypowiedzi w następującym zakresie: 

 aktywny udział w dyskusjach; 
 wyjaśnianie korzyści i niedogodności różnych rozwiązań; 
 przekazywanie własnych wątpliwości; 
 udzielanie porad; 
 negocjowanie; 
 przeprowadzenie prezentacji na tematy ogólne lub związane ze studiowanym kierunkiem. 

Pisanie 
Pisemne wypowiadanie się za pomocą następujących form: 

 notatka z dłuższych wypowiedzi, wykładów, dyskusji; 
 streszczenie; 
 esej; 
 rozprawka; 
 recenzja; 
 list formalny. 

Zakres materiału gramatycznego. 
Zagadnienia obowiązkowe: 

 Powtórzenie czasów poznanych na niższych poziomach. 
 Konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym (gerund/ infinitive) – 

rozszerzenie zakresu (np.: stop doing / stop to do), wprowadzenie make  
i let. 

 Powtórzenie zdań warunkowych typu 0, I i II (conditional sentences), wprowadzenie trzeciego 
okresu warunkowego. 

 Wprowadzenie konstrukcji: I wish / If only. 
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 Wprowadzenie mowy zależnej (Reported Speech). 
 Utrwalenie strony biernej (Passive voice) i wprowadzenie konstrukcji zaawansowanych (He is said 

to). 
Zagadnienia uzupełniające: 

 Wprowadzenie czasów: Future Continuous, Future Perfect oraz Past Perfect Continuous; 
 Wprowadzenie konstrukcji: be/ get used to doing. 
 Wprowadzenie konstrukcji: would rather / had better / it’s high time / suppose. 
 Czasowniki percepcji: feel / smell / taste / hear / see z przymiotnikiem lub z like / as / if. 
 Forma kauzatywna (causative have - have sth done). 
 Wprowadzenie mieszanych okresów warunkowych (mixed conditional sentences). 
 Czasowniki z dwoma dopełnieniami (Verbs with two objects). 
 Utrwalenie konstrukcji used to do oraz wprowadzenie would do. 
 Czasowniki wprowadzające zdanie podrzędne (Reporting verbs), np.: deny, admit, refuse itp. 
 Czasowniki i grupy modalne (modals in the past np.: should have done, must have done itp.). 
 Wybrane czasowniki złożone (phrasal verbs): rozdzielne i nierozdzielne. 
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Załącznik nr 36 
 
Nazwa kierunku studiów: Etnologia i antropologia kulturowa 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim – 36 
 
L. p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Problemy filozofii języka  
i kultury 

 Charakterystyka subdyscypliny: założenia, historia filozofii języka, obszary zainteresowań, nurty. 
 Spór o uniwersalia.  
 J.G. Herder, W. von Humbolt, E. Cassirer, E. Sapir, etnometodologia.  
 Koło Wiedeńskie; teoria semantyki R. Carnapa.  
 Filozofia języka L. Wittgesteina.  
 Język a psychoanaliza.  
 Performatywne wymiary języka: Teoria aktów mowy J. Austina, J. Searle’a.  
 Refleksja językoznawcza w antropologii F. Boasa, B. Malinowskiego.  
 Językoznawstwo strukturalistyczne/antropologia strukturalna, symboliczna.  
 Semiotyka/Semiologia – szkoły, przedstawiciele, założenia, koncepty językoznawcze i ich wpływ na 

nurty antropologii kulturowej.  
 J. Derrida a poznanie w antropologii społeczno-kulturowej.  
 Zwrot lingwistyczny w nauce: przejawy, konsekwencje, reperkusje.  
 Pragmatyzm W. Jamesa, neopragmatyzm R. Rorty’ego, D. Davidsona, H. Putnama.  
 Konstruktywizm; koncepcja języka i kultury Jerzego Kmity.  
 Kognitywizm w lingwistyce i antropologii kulturowej.  

2.  Antropologia polityczna  Przedmiot antropologii politycznej (Antropologia polityczna jako subdyscyplina antropologii 
kulturowej; Różnice między antropologią polityczną a politologią).  

 Historyczne i współczesne nurty antropologii politycznej. 
 Anatomia polityki, anatomia władzy (definicje pojęcia polityka, rozróżnianie pojęć polityka  

i władza, identyfikowanie elementów konstytuujących władzę w ujęciu strukturalnym, 
instytucjonalnym, a także władzę rozumianą jako relacja. Praktyczne zastosowanie teorii ANT Bruno 
Latoura w badaniach z zakresu antropologii politycznej).  

 Spiskowe teorie dziejów. 
 Teoria działania i teoria gier. (Pole i arena. Manewrowanie, strategie manipulacyjne  

i orientacja na cel).  
 Biopolityka, biowładza. 
 Przemoc (Teoria podboju. Rodzaje przemocy. Wojna. Siły polityczne. Siły społeczne. Opór  

i bunt. Przystosowanie. Legitymacja społeczna władzy). 
 Rola służb specjalnych w państwie. 
 Psychologiczne aspekty polityki (Wola. Wiedza. Możliwości/predyspozycje). 
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 Marketing polityczny (Język polityki. Erystyka). 
 Rytuały polityczne. Symbolika. Performatywność polityki. 
 Polityka a religia.  
 Płeć i polityka/władza. 
 Polityka i tożsamość (nacjonalizm, etniczność). 
 Polityka i globalizacja (Neokolonializm. Ekopolityka. Ruchy anty- i alterglobalistów. Prekariat). 

3.  Teoria kultury  Początki pojęcia „kultury” w tradycjach filozoficznych i literackich. 
 Związki między kulturą a strukturą społeczną w wybranych tradycjach socjologicznych  

i antropologicznych (Émile Durkheim, Karol Marks, Talcott Parsons, amerykańska szkoła wzoru 
kulturowego, brytyjski funkcjonalizm). 

 Kultura jako działanie społeczne: niemiecki zwrot antynaturalistyczny, socjologia rozumiejąca Maxa 
Webera, wybrane ujęcia współczesne (Alfred Schütz, Talcott Parsons, Clifford Geertz, Pierre 
Bourdieu). 

 Kultura popularna jako kultura masowa: brytyjski nurt elitarystyczny i jego krytycy. 
 Kultura popularna w ujęciu szkoły frankfurckiej, wybranych nurtów neomarksowskich (ekonomia 

polityczna, Louis Althusser, Antonio Gramsci) i feministycznych (nurty liberalny, radykalny, 
socjalistyczny). 

 Kultura popularna a postmodernizm. 
 Studia kulturowe jako zjawisko akademickie i kulturowe. 
 Relacje między studiami kulturowymi a antropologią kulturową. 

4.  Współczesne nurty myśli 
antropologicznej 

 Antropologia nowego paradygmatu. Diagnoza kondycji świadomości teoretyczno-metodologicznej we 
współczesnej antropologii kulturowej. 

 Problematyka zwrotów badawczych we współczesnej humanistyce. 
 Zwrot antypozytywistyczny, zwrot lingwistyczny oraz zwrot etyczno-polityczny jako źródła przemian 

paradygmatycznych we współczesnej antropologii kulturowej. 
 Chiazmatyczna struktura zwrotu retorycznego w antropologii: retoryka antropologii  

i antropologia retoryczna. 
 Zwrot performatywny w antropologii: antropologia doświadczenia V. Turnera, performatyka  

R. Schechnera, antropologia teatru K. Hastrup. 
 Zwrot etyczno-polityczny w antropologii: etyczne problemy badań antropologicznych, antropologia 

walcząca N. Scheper-Hughes, antropologia zaangażowana, antropologia radykalna, antropologia 
krytyczna. 

5.  Etnografia wybranych grup 
etnicznych 

 Przedstawienie dziejów Żydów polskich od średniowiecza do współczesności,  
z uwzględnieniem ich sytuacji prawno-społecznej, gospodarczej, organizacji gminy żydowskiej, a 
także historycznego i współczesnego zróżnicowania środowiska żydowskiego pod względem 
religijnym, społecznym i politycznym.  

 Zapoznanie z problematyką tożsamości żydowskiej, podstawami judaizmu, praktykami religijnymi, 
specyfiką kulturową, obrzędowością doroczną i rodzinną oraz sztuką i symboliką żydowską.  

 Spotkanie z przedstawicielem społeczności żydowskiej, zajęcia w synagodze. 
6.  Antropologia miasta  Antropologia miasta – specyfika dyscypliny. 

 Miasto jako problem interdyscyplinarny. 
 Rozwój antropologii miasta na świecie i w Polsce. 
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 Metody badań nad miastem. 
 Miasto w przeszłości – miasto dnia dzisiejszego. 
 Subkultury miejskie. 
 Rodzina w mieście. 
 Wybrane miasta w badaniach antropologicznych. 

7.  Mniejszości narodowe  
i grupy etniczne w Polsce 

 Mniejszości narodowe i etniczne (problemy definicyjne, typologie). 
 Prawa mniejszości narodowych. 
 Historia, kultura i współczesność poszczególnych mniejszości narodowych (Białorusini, Czesi, Litwini, 

Niemcy, Ormianie, Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy) i grup etnicznych (Karaimi, Romowie, Tatarzy, 
Łemkowie) zamieszkujących Polskę; ze względu na omawianych w ramach przedmiotu Etnografia 
wybranych grup etnicznych Żydów, nie będą oni przedstawiani na zajęciach z Mniejszości 
narodowych i grup etnicznych w Polsce. 

8.  Konwersatorium specjalizacyjne 
1 

 Założenia ontologiczno-epistemologiczne antropologii historycznej (przypomnienie podstawowych 
pojęć, takich jak: byt, ontologia, epistemologia, prawda, poznanie, przypadek  
i chaos). 

 Historia jako nauka (pojęcie nauki, typologia nauk, pojęcie paradygmatu, metodologia historii, 
hermeneutyka, rozróżnienie obiektywizmu i rzetelności badań). 

 Historia historii (Herodot – praojciec antropologii historycznej, dziejopisarze antyczni i ich spuścizna: 
Tukidydes, Plutarch, Cyceron (prima lex historiae), Polibiusz, Tacyt; kronikarze średniowieczni; 
historiografia nowożytna i współczesna – Giambaptisto Vico, Leopold von Ranke, szkoła Annales, 
przełom językowy, przełom etyczny; historiografia postmodernistyczna i neoklasyczna). 

 Antropologia historyczna jako sposób rozumienia otaczającej rzeczywistości (proces i fakt, zmiana i 
trwanie, moskiewsko-tartuska szkoła semiotyczna, diachronia – synchronia, mentalite, holizm, 
myślenie mityczne, dialektyka). 

 Człowiek, czas, relacje, konteksty – przedmiot i ramy badań antropologii historycznej (koncepcje 
czasu, człowiek i jego potrzeby, emocje, zmysły, jednostka vs zbiorowość, tożsamość, sieć relacji, 
władza, przemoc). 

 Źródło, ślad, zapis, znak – materia badań antropologii historycznej (komunikacja, język, metafora, 
znak, ślad, zapis, sygnał, mit fundamentalny). 

 Szczególny rodzaj zapisu: psychologiczne uwarunkowania pamięci oraz pamięć w kulturze – zajęcia 
podwójne (procesy kodowania, zapominanie, pamięć jako zdolność i jako miejsce, mneme i 
anamnesis, pamięć kulturowa, komunikatywna, społeczna, postpamięć). 

 Metoda antropologii historycznej – od krytyki źródeł do „opisu gęstego” (metodologia, krytyka 
źródłowa, opis gęsty, ANT, teoria gier, oral history). 

 Przypadek szczególny – biografistyka (ujęcie socjologiczne, metoda Schutzego, trajektoria, tensor). 
 Nurty antropologii historycznej: od mikrohistorii po studia postkolonialne, historiografię feministyczną 

i Genocide Studies (trzy zajęcia: historie grup wykluczonych, marginalizowanych i mniejszości, 
mikro- i makrohistoria, etnografia retrospektywna, prozopografia, biohumanistyka, teoria 
postkolonialna, perspektywa feministyczna, zwrot etyczny, Holokaust, ludobójstwo). 

 Antropologia historyczna jako rodzaj border studies. Perspektywy antropologii historycznej (Border 
Studies, antropolog jako tłumacz). 
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9.  Seminarium magisterskie  Zasady pisania prac magisterskich. 
 Odpowiednie sformułowanie problematyki badawczej. 
 Postawienie tez oraz odpowiedni dobór jednostki badawczej. 
 Zasady gromadzenia, selekcji i analizy materiału. 
 Reguły pracy nad tekstem. 
 Przestrzeganie norm moralnych i etycznych w badaniach empirycznych oraz w gromadzeniu  

i wykorzystaniu źródeł zastanych, a także opracowywaniu ich wyników. 
10.  Antropologia średniowiecza  „Antropologia średniowiecza”: przemiany koncepcji człowieka w wiekach średnich.  

 Współczesne rozumienie i periodyzacja zjawisk społeczno-kulturowych znajdujących się  
w polu zainteresowań mediewistyki. ·  

 Koncepcja „długiego średniowiecza” według J. Le Goffa.  
 Sytuacja społeczna po upadku Cesarstwa Rzymskiego.  
 Kształtowanie się społeczeństwa średniowiecznego i koncepcja podziału funkcjonalnego (oratores – 

bellatores – laboratories). ·  
 Rozwój monastycyzmu. · 
 Kształtowanie się i przemiany kultury dworsko-rycerskiej.  
 Rozwój miast i kultury mieszczańskiej.  

 
11.  Antropologia religii  Czym jest antropologia religii? 

 Teorie pochodzenia religii. 
 Definiowanie i badanie religii w etnologii/antropologii kulturowej – przegląd stanowisk teoretycznych 

od ewolucjonizmu po współczesność. 
 Koncepcje religii (filozoficzne, teologiczne, religioznawcze, antropologiczne, socjologiczne, 

psychologiczne). 
 Antropologia religii a inne dyscypliny wiedzy. 
 Wybrane współczesne zjawiska religijne. 

12.  Wykład specjalizacyjny 1  Założenia historii etnicznej jako subdyscypliny naukowej. 
 Charakterystyka procesów etnicznych na ziemiach polskich. 
 Historia etniczna wybranych mniejszości (Karaimi, Ormianie, Wilamowianie, Rosjanie, Czesi, 

Słowacy, Gruzini, Bułgarzy, Węgrzy, Serbołużyczanie, Wietnamczycy). 
 Problem mniejszości religijnych. 
 Polskie kolonie, Polacy w koloniach. 
 Manipulacje etniczne (Ostkinder, Goralenvolk i in.). 
 Reemigranci. 

13.  Wykład specjalizacyjny 2  Koncepcje etnogenezy Słowian (w tym koncept prasłowiański i jego obecna krytyka)  
i początków ich kultury. 

 Problemy źródłoznawcze w badaniach nad kulturą dawnej Słowiańszczyzny (źródła narracyjne, 
archeologiczne, znaczenie językoznawstwa i etnologii, waga inspiracji antropologicznej, 
hermeneutycznej itd.). 

 Problem mitologii w kontekście analizy funkcjonalnej i strukturalnej społeczeństw słowiańskich przed 
chrystianizacją. 
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 Strategie badań nad udziałem Słowiańszczyzny w formowaniu się Europy (przełom cywilizacyjny, 
europeizacja, Europa barbarzyńska). 

 Syntetyczne ujęcia kultury dawnych Słowian. 
 Chrystianizacja Słowian, powstanie chrześcijańskich monarchii, transformacje społeczne X–XIII w. 
 Specyfika kultury dawnych Słowian w świetle obecnych badań; możliwości poznawcze  

a postromantyczne wyobrażenia. 
 Przejście Słowian od barbaricum do cywilizacji europejskiej – mechanizmy i wyznaczniki 

transformacji społeczno-kulturowej. 
 Zapoznanie z tekstami źródłowymi i sposobami ich analizy (dziejopisarstwo – m.in. Prokopiusz z 

Cezarei, Jordanes, tzw. Fredegar, Widukind z Korwei, Thietmar z Merseburga, Nestor, Helmold z 
Bozowa, Wincenty Kadłubek – i hagiografia: żywoty św. Ottona z Bambergu). 

14.  Konwersatorium specjalizacyjne 
2 

 Funkcje języka. 
 Ideologie językowe. 
 Praktyki językowe. 
 Indeksacja. 
 Wielojęzyczność. 
 Kultura a język. 
 Wspólnoty praktyków. 
 Język a płeć. 
 Praktyki językowe i piśmienne. 

15.  Przedsiębiorczość 2  A może tak na własny rachunek? Kiedy warto założyć własną firmę? „Ja nie mam nic, ty nie masz 
nic…” – czy istnieje dziś „Ziemia obiecana”? 

 Marketing dawniej i dziś. 
 O 22 niezmiennych prawach marketingu. 
 Analizy marketingowe – ich wybrane rodzaje i pewien haczyk, o którym mało kto wie, choć wielu się 

domyśla… 
 Nowy wspaniały świat: globalizacja, glokalizacja, internet, Big data i różne inne wynalazki. 
 Formalna strona tworzenia własnej organizacji biznesowej w Polsce: działalność gospodarcza, spółki 

prawa handlowego. 
 „Układ zamknięty” i inne mroczne strony biznesu; odpowiedzialność karna. 
 Top 100: świat i Polska (na podstawie Forbes’a i Wprost) – bardzo osobista analiza trendów. 
 Anatomia sukcesu: firmy, którym się udało. 
 O jednej z dwóch pewnych rzeczy na świecie – podatki. 
 Etyczny biznes jest możliwy. 
 Na koniec o tym, żeby nie dać się zwariować… 

16.  Zajęcia fakultatywne Szczegółowe treści programowe uzależnione są od tematyki zajęć, która mieści się w jednym z trzech 
bloków: 

 Wybrane problemy kultury współczesnej.  
 Studia nad etnicznością. 
 Teoria i praktyka antropologiczna. 

17.  Język obcy Korzystanie z artykułów i materiałów źródłowych, zarówno pisanych, jak i audiowizualnych, poprzez: 
 Czytanie: 
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- artykułów i opracowań o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym; 
- tekstów źródłowych; 
- tekstów zawierających dane numeryczne i graficzne. 

 Słuchanie: 
- wykładów, fragmentów wykładów zarówno odtwarzanych na nośnikach elektronicznych, jak  
i w miarę możliwości na żywo; 
- nagrań audio oraz filmów (słuchanie i oglądanie) o charakterze naukowym lub popularnonaukowym 
z zakresu studiowanej dziedziny bądź tematyki ogólnoakademickiej. 

Tworzenia własnych wypowiedzi związanych ze studiowanym kierunkiem bądź o charakterze 
ogólnoakademickim poprzez: 

 Mówienie: realizowane w formie: 
- streszczenia artykułów naukowych oraz popularnonaukowych, źródłowych tekstów naukowych oraz 
ich krytyczną interpretację; 
- opisywania badań naukowych i eksperymentów oraz ich wyników; 
- tworzenia i wygłaszania prezentacji związanej z kierunkiem studiów lub na tematy 
ogólnoakademickie; 
- prowadzenia dyskusji oraz uczestniczenia w dyskusjach: argumentowania, uzasadniania swojego 
stanowiska, odnoszenia się do argumentów innych uczestników dyskusji; 
- opisywania zagadnień z dziedziny studiowanego kierunku; 
- opisywania i interpretacji danych numerycznych i graficznych. 

 Pisanie realizowane w formie: 
- sporządzania notatek z wykładów i prezentacji; 
- tworzenia tekstów o charakterze akademickim i zawodowym; 
- pisania formalnych tekstów akademickich i/lub zawodowych ( np. artykuł, abstrakt, raport, recenzja 
artykułu, projekt badawczy). 

 
Tematyka zajęć: 

 Grupy jednokierunkowe: Program lektoratu B2+ w grupach, do których uczęszczają studenci jednego 
kierunku, obejmuje tematykę związaną ze studiowaną dziedziną. 

 Grupy mieszane: Program lektoratu B2+ w grupach, do których uczęszczają studenci różnych 
kierunków, obejmuje język używany w środowisku akademickim stosowany w artykułach naukowych, 
referatach, prezentacjach, wykładach, itp. 
 

Materiał leksykalno-gramatyczny: 
Powyższym celom oraz tematyce zajęć podporządkowany jest zindywidualizowany dobór zagadnień 
leksykalno-gramatycznych. 
Przykładowe zagadnienia: 
Strona bierna, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji It is said that... / Passive Voice with special 
emphasis on: It is said that… 
spójniki/ linking words 
despite; whereas; consequently; since; nevertheless; moreover; 
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pytania pośrednie / indirect questions 
Could you tell me…?; Do you know whether…?; 
czasowniki wprowadzające zdania podrzędne w mowie zależnej/ reporting verbs and nouns 
claim; maintain; state; imply; 
czasowniki wyrażające przyczynę i skutek / cause and effect verbs 
lead to; impact; affect; account for; 
liczba mnoga rzeczowników nieregularnych o charakterze akademickim, ze szczególnym uwzględnieniem 
wymowy / irregular plural nouns 
syllabus/syllabi; hypothesis/hypotheses; 
czasowniki złożone o charakterze akademickim / academic phrasal verbs 
set out to; carry out; write up; point up; go through; 
porównanie i kontrast / comparison and contrast language 
in contrast; on the other hand; unlike; conversely; 
zwroty wykorzystywane w formalnej dyskusji (np. podczas debaty akademickiej) 
I’d like to start by explaining…; I don’t think that is the main reason…; I’m going to expand the topic by 
mentioning…; 
cechy dobrej prezentacji oraz słownictwo typowe dla przemówienia publicznego 
Moving on to the next section…; Getting back to…; Now let’s turn to…; 
opis kursu magisterskiego / MA course description 
Master’s thesis; assessment; an elective; faculty; assignment; tutorial 
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Załącznik nr 37 
 
Nazwa kierunku studiów: European Cultures 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla 
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim – 37 

   

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1. 

Historian as a priest or a 
craftsman? History in Europe 
through centuries 
 
Historyk: kapłan czy rzemieślnik? 
Historia w Europie na przestrzeni 
wieków. 

Antic Beginnings of European Historiography. Theology, Leisure and the Past. Diversity of Medieval 
Approach toward History. Global and (early) National Histories – Middle Ages and Renaissance. 
Between Rome and Wittenberg. Historical Visions of Europe in Early Modern Times. Regions and 
Kingdoms as Narrative Frameworks of Modern European Historiography? The 18th c. Breakdown of 
Histriographical Tradition? Philosophy and History – Systems and Historical Laws. Critical 
Historiography of the 19th c. Period of Europe’s Disruption? Nations and Histories in the 20th c. 
Post-modern or Non-classical Historiography – Did or Does it Exist? Writing History Today – Why? 
 
Starożytne początki historiografii europejskiej. Teologia, rozwyka i przeszłość. Różnorodność 
średniowiecznych podejść do historii. Historia powszechna i historie narodowe – średniowiecze i 
renesans. Między Rzymem i Wittenbergą. Historyczne wizje Europy w czasach wczesnonowożytnych. 
Regiony i królestwa jako ramy narracyjne nowożytnej historiografii europejskiej. Przełom XVIII 
wieku w tradycji historiograficznej. Filozofia i historia – systemy i prawa historyczne. Historiografia 
krytyczna XIX wieku. Okres rozpadu Europy? Narody i historie w XX w. Historiografia 
postmodernistyczna lub nieklasyczna – czy istniała lub istnieje? Pisać historię dziś – po co? 

2. 

Anthropology of postsocialism in 
Central / Eastern Europe 
Antropologia postsocjalizmu w 
Europie Środkowo-Wschodniej. 

Europe as a discursive category. Anthropological views on (post)socialism. Postsocialism versus 
orientalism. Citizenship and property. Meetings with capitalism. De-construction of peasantry. 
Deconstruction of workers. New stratifications: poverty. New stratifications: histories of success. 
Gender-related stratifications. Feminisms and civic society. Sexual minorities. National/ethnic 
minorities. Europeisation.  

 
Europa jako kategoria dyskursywna. Antropologiczne spojrzenia na (post)socjalizm. Postsocjalizm a 
orientalizm. Obywatelstwo a własność. Spotkania z kapitalizmem. Dekonstruowanie chłopów. 
Dekonstruowanie robotników. Nowe stratyfikacje: ubóstwo. Nowe stratyfikacje: historie sukcesu. 
Stratyfikacje ze względu na płeć. Feminizm i społeczeństwo obywatelskie. Mniejszości seksualne. 
Mniejszości narodowe/etniczne. Europeizacja. 

3. 

Introduction to European art 
history 
Wstęp do historii sztuki 
europejskiej 

Greek and Roman Iconography. Christian Iconography. Orders of architecture. Gothic construction. 
Terminology and description of architecture. Terminology and description of painting. Terminology 
and description of sculpture. Technics and materials. 
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Ikonografia grecka i rzymska. Ikonografia chrześcijańska. Porządki architektoniczne. Budowle 
gotyckie. Terminologia i opis architektury. Terminologia i opis malarstwa. Terminologia i opis rzeźby. 
Techniki i materiały. 

4. The Roots of Theatre 
Źródła teatru 

The Root Techniques Today: Bali and Tibet. Descend of the Performer. Paleoperformances. Theatre 
of the Text. Neurology of the Performer. Dance as a Source of the Ancient Greek Theatre. The 
Second Birth of European Theatre in Medieval Monasteries. The Roots of the Elizabethan Theatre. 
Back to the Sources: Performative Turn in the Modern Theatre. The Root Techniques in Polish 
Contemporary Theatre. 
 
Techniki źródeł dziś: Bali i Tybet. Odejście performera. Paleoprzedstawienia. Teatr tekstu. Neurologia 
performera. Taniec jako źródło teatru starożytnej Grecji. Drugie narodziny teatru europejskiego w 
klasztorach średniowiecznych. Korzenie teatru elżbietańskiego. Powrót do źródeł: zwrot 
performatywny w teatrze nowoczesnym. Techniki korzeni we współczesnym teatrze polskim. 

5. 

Art, education and European 
society 
Sztuka, edukacja i społeczeństwo 
europejskie 

Frankfurt school on the issues of education and culture industry. Education, culture, lifestyle. 
Culture, hegemony and resistance. Culture and educational aspects of decolonization. Education and 
the process of reproduction of high culture. Education, culture and social inequalities (Bourdieu).  
 
Szkoła Frankfurcka w kwestiach edukacji i przemysłu kulturowego. Edukacja, kultura, styl życia 
Kultura, hegemonia i opór. Kultura i edukacyjne aspekty procesu dekolonizacji. Edukacja i proces 
reprodukcji kultury wysokiej. Edukacja, kultura i nierówności społeczne (Bourdieu). 
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Załącznik nr 38 
 
Nazwa kierunku studiów: Europeistyka 
Poziom studiów: studia pierwszego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 6 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 38 

 
l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  Historia społeczna i gospodarcza 
Europy 

Celem przedmiotu jest przybliżenie studentom wiedzy dotyczącej społecznych dziejów Europy. 
Ukształtowanie w słuchaczach umiejętności analizowania przemian społeczno-politycznych na przestrzeni 
dziejów. Wskazanie modeli i prawidłowości funkcjonowania systemów społecznych w Europie. Istotne 
również będzie wskazanie wpływu polityki, ekonomii i kultury na kształtowanie się społeczeństw 
europejskich. Omówione zostaną podstawowe procesy ekonomiczne, mające decydujący wpływ na dzieje 
kontynentu. Poddana analizie zostanie polityka gospodarcza wybranych państw europejskich, szczególnie 
w XIX i XX wieku. 
 

2.  Nauka o państwie i polityce 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami nauki o polityce:  teorii państwa, kultury 
politycznej, systemu politycznego, reżimów politycznych, teorii władzy, modeli społeczeństwa 
obywatelskiego, komunikacji politycznej. Ważny elementem przedmiotu jest wyjaśnienie studentom 
fundamentów perspektyw ontologicznych i epistemologicznych w politologii, które są punktem wyjścia do 
każdej analizy zjawisk politycznych. 

3.  Ekonomia 
 

Przedmiot ma na celu objaśnienie kategorii ekonomicznych, praw ekonomii oraz zasad funkcjonowania 
współczesnej gospodarki rynkowej w skali mikro i makro. Celem zajęć jest nie tylko zapoznanie 
studentów z mechanizmami rozwoju gospodarczego, ale również procesami decyzyjnymi dokonywanymi 
przez producentów i konsumentów oraz problemami analizy mechanizmów gospodarki rynkowej. 
Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające na zrozumienie podstawowych kategorii 
ekonomicznych, potrafią zinterpretować zachodzące w gospodarce zjawiska ekonomiczne  oraz 
wykorzysta poznane narzędzia ekonomiczne do opisu realnych problemów gospodarczych. 
 

4.  Geografia polityczna
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wpływem czynników geograficznych na przyjęte 
rozwiązania polityczne, społeczne i ekonomiczne na świecie. Wskazanie prawidłowości funkcjonowania 
jednostek geopolitycznych wynikających z ich położenia i budowy morfologicznej. Poruszone zostaną 
również problemy z zakresu ekonomii, ekologii, antropologii i kulturoznawstwa. Podjęte zostaną 
rozważania dotyczące zjawiska konfliktów zbrojnych i założeń geostrategicznych. Słuchacze zapoznają 
się z pogłębioną specyfiką szczególnie istotnych geopolitycznie regionów świata. Część cyklu 
dydaktycznego poświęcona zostanie problematyce geopolitycznej dotyczącej Polski, z szczególnym 
uwzględnieniem kwestii granicznych i terytorialnych. 

5.  Podstawy prawa i prawoznawstwa 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami prawa i prawoznawstwa. 
Student jest zaznajamiany ze źródłami prawa, budową aktów normatywnych, sposobami powstawania 
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prawa a także jego ogłaszania i obowiązywania. Osobny blok tematyczny stanowi analiza poszczególnych 
gałęzi prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konstytucyjnego, cywilnego, administracyjnego i 
karnego. 
 

6.  Demografia Europy
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przemianami demograficznymi na świecie, od zarania 
dziejów ludzkości. Szczególnie w powiązaniu z zagadnieniami migracyjnymi i przeobrażeniami polityczno-
kulturowymi. Ukazany zostanie, wpływ na korelację zjawisk demograficznych i polityczno-
administracyjnych, odnoszących się do funkcjonowania instytucji państwa. Kwestie związane z 
przemianami ludnościowymi, ujęte zostaną w odniesieniu do przeobrażeń etnicznych w Europie w XIX i 
XX wieku. Podjęte zostaną również podstawowe problemy demograficzne Polski, na przestrzeni dziejów i 
współcześnie. 

7.  Wprowadzenie do psychologii 
społecznej  
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z ogólną teorią świadomości i nieświadomości kolektywnej, 
oraz podstawowymi koncepcjami psychologii zbiorowości. Konformizm grupowy, bezrefleksyjna uległość 
wobec autorytetów oraz główne techniki wpływu społecznego, to zasadnicze tematy rozwijane w ramach 
tego szkolenia. Zapoznanie się z tą problematyką, ma ułatwić studentom rozumienie podstawowych 
reakcji psychologicznych, które kierują ludźmi w życiu zbiorowym. 
 

8.  Filozofia  Zapoznanie studentów z reprezentowanymi teoriami i nurtami filozofii oraz ich głównymi 
przedstawicielami, począwszy od starożytności po czasy współczesne. Wskazanie pokrewieństw i różnic 
pomiędzy różnymi sposobami uprawiania filozofii, jej wpływu na rozwój innych dziedzin nauki. Nabycie 
umiejętności stawiania filozoficznych pytań i krytycyzmu w udzielaniu odpowiedzi. Opanowanie zasad 
poprawnego myślenia i rzeczowej dyskusji oraz unikania błędów logicznych. 

9.  Systemy polityczne państw 
europejskich  
 

Modele demokracji przedstawicielskiej. Demokratyzacja systemów politycznych. Pojęcie i cechy tranzycji 
systemowej. Podziały socjopolityczne i konflikty w Europie. Struktura i funkcje parlamentu. Typologia 
parlamentów. Głowa państwa. Rząd jako instytucja władzy wykonawczej. Tworzenie koalicji 
gabinetowych. Typologia gabinetów. Władza sądownicza. Znaczenie i funkcje wyborów. System wyborczy 
i jego składowe. Polityczne konsekwencje systemów wyborczych. Zachowania wyborcze. Formy 
partycypacji obywateli w procesie politycznym. Rola demokracji bezpośredniej w Europie Zachodniej i 
Środkowo-Wschodniej. Grupy interesu w Europie i polityka przetargów industrialnych.  
 

10. Stosunki międzynarodowe 
 

Przedmiot jest poświęcony analizie współczesnych stosunków międzynarodowych, w aspekcie ich 
funkcjonowania, typologii, mechanizmów i reguł nimi rządzących. Studenci zapoznają się z definicją 
stosunków międzynarodowych, ich zwięzłą historią i ewolucją, modelami tych stosunków, i ich aktorami 
(państwa, organizacje międzynarodowe, ONZ, podmioty pozarządowe). Kolejne zagadnienia to: typy 
stosunków międzynarodowych (polityczne, gospodarcze, wojskowe, kulturowe), regiony w stosunkach 
międzynarodowych, konflikty i rywalizacja w tychże stosunkach. Ostatnim obszarem badawczym jest 
polityka zagraniczna Polski – jej cele i sposoby ich realizacji.. 

11. Integracja gospodarcza w UE 
 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką procesów integracji i dezintegracji gospodarczej 
w Europie ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania Unii Europejskiej oraz podstawowymi 
kwestiami powstającymi na ich gruncie, zarówno z konstrukcjami teoretycznymi, modelami integracji 
oraz instytucjami i formami integracji regionalnej w Europie. W ramach przedmiotu studenci zostaną 
zaznajomieni z podstawowymi pojęciami związanymi z procesami międzynarodowej integracji 
gospodarczej, teorią i historią oraz prawidłowościami i problemami związanymi z integracją ii 
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dezintegracją gospodarczą w ramach Unii Europejskiej oraz przyczynami i skutkami procesów integracji 
gospodarczej w Europie w XX i XXI w. 

12. Instytucje i procesy decyzyjne w 
UE 

Przedmiot ma zapoznać studentów z funkcjonowaniem instytucji UE i mechanizmami podejmowania 
przez nie decyzji. Ważnym elementem jest wskazywanie tych procedur i aktów prawnych UE, które mają 
charakter powszechnie obowiązujący – i tych, które kreują wewnętrzy ustrój UE i jej instytucji. Istotne 
jest także wskazanie podstaw prawnych funkcjonowania UE, a także poszczególnych jej instytucji, jak i 
uświadomienie, że niekiedy dana instytucja stosuje rozmaite mechanizmy decyzyjne. Tematyka 
przedmiotu dzieli się na bloki: prawo UE, mechanizmy decyzyjne UE, powstawanie i ewolucja instytucji 
UE, obszary i narzędzia aktywności instytucji UE. Studenci mają zapoznać się z mechanizmami 
decyzyjnymi UE, a także – dostrzegać odmienności pomiędzy „międzyrządowym” a „ponadnarodowym” 
mechanizmem decyzyjnym. realizujące Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa UE; Trybunał 
Sprawiedliwości UE; 
Europejski Bank Centralny; Wyspecjalizowane agendy UE; Międzyrządowość i ponadnarodowość jako 
dwie logiki funkcjonowania instytucji integracji europejskiej; Współdziałanie instytucji UE z administracją 
państw członkowskich 

13. Społeczeństwo i kultura 
współczesnej Europy 
 

Poznanie znaczenia tożsamości europejskiej, zasadniczych wartości które organizują funkcjonowanie 
społeczne Europejczyków: jak personalizm, indywidualizm, równość wobec prawa i prawo do wolności w 
ramach różnorodności przekonań i przynależności narodowej. Poza tym omawiane są główne , bieżące 
tendencje w życiu społecznym jak: zmieniające się style w funkcjonowaniu  relacji miedzy kobietami i 
mężczyznami czy w  rodzinach.  Nowe trendy w podejściu do religijności, odżywiania, czy świata 
przyrody oraz zagrożeń medialnych, a także śmierci. Studenci mogą wyrobić sobie zdanie na temat tego, 
kim są jako Europejczycy. 
 

14. Procesy integracyjne we 
współczesnym świecie  
 

Celem zajęć jest analiza wzajemnych relacji między najważniejszymi organizacjami i ugrupowaniami 
integracyjnymi na świecie. Studenci poznają etapy procesu integracji gospodarczej oraz osiągnięcia i 
niepowodzenia w najistotniejszych obszarach integracyjnych. 
W ramach przedmiotu omawiane są mechanizmy współpracy w pozaeuropejskich ugrupowaniach 
integracyjnych oraz dokonywana jest analiza znaczenia ugrupowań integracyjnych jako podmiotów 
międzynarodowych stosunków, nie tylko politycznych. Studenci identyfikują prawidłowe relacje łączące 
poszczególne państwa w ramach ugrupowań integracyjnych, które są kluczowe dla analizy sytuacji 
międzynarodowej. 
 

15. Problemy narodowościowe 
współczesnej Europy 
 

W ramach krótkiego konwersatorium, studenci zapoznają się z takimi tematami jak znaczenie etnosu, 
oraz wpływ identyfikacji narodowej na relacje społeczno-polityczne. Dyskusji poddana jest tematyka taka 
jak: formowania się narodów w czasach współczesnych, procesy emigracyjne, rasizm oraz kształtowanie 
się poczucia jedności narodowej na Dolnym Śląsku po drugiej wojnie światowej. Celem dydaktycznym, 
jest tu wyrobienie w studentach rozumienia tego, w jaki sposób kategoria narodu określa tożsamość 
jednostek i grup, prowokując je tym samym do współpracy lub konfliktów.  

16. Idee i praktyka integracji 
europejskiej 
 

Przedmiot poświęcony jest  scharakteryzowaniu , analizie i ocenie koncepcji integracji europejskiej – 
zarówno historycznych, jak i współczesnych. Pierwsze koncepcje integracyjne  wiążą się z rozkwitem 
Imperium Rzymskiego, następnie z okrzepnięciem Kościoła i wzrostem roli papiestwa w Europie. Wraz z 
umacnianiem się państw narodowych koncepcje integracji politycznej traciły na znaczeniu (chociaż nigdy 
nie zanikły), natomiast rozwijały się koncepcje integracji kulturowej, prawnej, czy też realizowanej 
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poprzez solidarność naukowców. Koncepcje integracji politycznej rozkwitały w okresach zewnętrznego 
zagrożenia (np. ze strony muzułmańskiej Turcji). Od XVIII w. rozwijały się koncepcje integracji 
ekonomicznej, a od czasów Rewolucji Francuskiej – integracji opartej na wspólnocie praw i kontroli władz 
przez społeczeństwa. Od końca XIX w. koncepcje integracji europejskiej stawały się coraz bardziej 
szczegółowe i coraz silniej związane z gospodarką. Wreszcie od połowy XX w. projekty integracyjne były 
już faktycznie realizowane, a pomiędzy ich podstawowymi wzorcami: ponadnarodowym i 
międzyrządowym, pojawiały się rozmaite szczegółowe modele, jak np. federalizm, funkcjonalizm, 
zarządzanie wielopoziomowe. 

17. System polityczny Unii Europejskiej 
 

Niepaństwowy system polityczny Unii Europejskiej. Komponent międzyrządowy (konfederacyjny), 
technokratyczny i quasi-federacyjny w systemie UE. Determinanty rozwoju partii na poziomie 
europejskim. Obywatelstwo UE w kontekście deficytu demokracji. Źródła legitymizacji systemu 
politycznego UE. Działania lobbingowe w Unii Europejskiej. Rola władzy sądowniczej w UE. Hybrydalna 
wielopoziomowość Parlamentu Europejskiego. Rotacyjna prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Relacje 
międzyinstytucjonalne w systemie UE. Wpływ systemu politycznego UE na systemy państw 
członkowskich i państw trzecich (europeizacja). Znaczenie jednoosobowych instytucji politycznych w 
systemie UE. 

18. Prawo Unii Europejskiej 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami i aktami prawnymi 
regulującymi funkcjonowanie Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej. Student jest 
zaznajamiany z zasadami fundamentalnymi Unii Europejskiej, źródłami zakresem obowiązywania prawa 
Unii, systemem ochrony prawnej UE oraz relacją prawa Unii względem porządków prawa krajowego. 
zasadą poszanowania własności intelektualnej. Kurs podzielony jest na dwa bloki tematyczne obejmujące 
prawo instytucjonalne i materialne Unii Europejskiej 

19. Polityka regionalna Celem głównym zajęć jest zaprezentowanie idei i praktyki polityki regionalnej jako obszaru interwencji 
publicznej państwa. Podczas zajęć zostaną omówione główne definicje, teorie, koncepcje i współczesne 
modele polityki regionalnej i rozwoju regionalnego. Studenci uzyskają wiedzę na temat wpływu różnych 
czynników, takich jak kapitał społeczny i ludzki, innowacje, klastry, wiedza i inwestycje ekonomiczne na 
rozwój regionalny. Dzięki zajęciom studenci uzyskają umiejętności identyfikacji i oceny istniejących 
instrumentów i narzędzi polityki regionalnej. Tematyka przedmiotu odnosi się do roli regionów jako 
międzynarodowych graczy w wymiarze gospodarki narodowej i globalnej. Szczegółowej analizie poddane 
zostaną źródła finansowania polityki regionalnej i jej realizacja na poziomie ponadnarodowym Unii 
Europejskiej. 

20. Historia myśli politycznej 
 

Celem przedmiotu jest ukazanie wybranych koncepcji polityki, państwa i władzy, które powstały od 
czasów starożytności do w początków XX-wieku. Studenci zapoznają się tu z myślą takich autorów Jak 
Plato, Arystoteles, Epikur, Zenon z Kition, św. Augustyn czy św. Tomasz z Akwinu. Każda epoka 
historyczna od starożytności niesie ze sobą określoną interpretację roli i znaczenia polityki i państwa w 
dziejach narodów, stąd ta wielość i złożoność myśli ma wskazać studentom pewien specyficzny charakter 
rozwoju cywilizacji zachodniej i jej postrzeganie roli jednostki i roli państwa we wzajemnej relacji. 

21. Ochrona własności intelektualnej 
 

Przedmiot pozwoli na uzyskanie wiedzy z zakresu kluczowych instytucji prawnych w zakresie ochrony 
własności intelektualnej, zasad i norm prawnych oraz praktycznego ich stosowania. Uczestnictwo w 
zajęciach umożliwi nabycie umiejętności odnajdywania właściwych przepisów prawnych i ich stosowania 
w praktyce, analizy treści przepisów w kontekście właściwej wykładni i ich stosowania w praktyce, w 
oparciu o ustalony stan faktyczny danej sprawy. Wiedza z zakresu pojęcia utworu, rodzajów utworów, 
autorskiego prawa osobistego i majątkowego i ich prawnej ochrony, uzupełniona będzie licznymi 
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uwarunkowaniami dozwolonego użytku prywatnego i publicznego chronionych utworów. Także prawo 
własności przemysłowej znajdzie się w zakresie zainteresowań. Dodatkowo studenci nabędą umiejętności 
samodzielnego wyszukiwania danych przepisów prawnych dotyczących analizowanego przypadku. 
Poznają także zasady prawa cytatu, prawa przedruku oraz przesłanki przestępstwa plagiatu. Istotnym 
uwarunkowaniem realizacji celów przedmiotu będzie opanowanie języka prawnego i prawniczego oraz 
umiejętność dokonywania analizy prawnej w zakresie norm prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa 
patentowego i innych aktów prawnych. Kurs zamykają zagadnienia związane z nowymi mediami, prawem 
komputerowym, internetowym, a także licznymi przesłankami cyberprzestępczości i zagrożeniami w 
sieci.   

22. Europa w stosunkach 
międzynarodowych 
 

Przedmiot ma zapoznać studentów z rolą Europy na arenie międzynarodowej. Tematyka przedmiotu 
dzieli się na trzy bloki: kształtowanie się Europy jako kręgu kulturalno-cywilizacyjnego na przestrzeni 
dziejów; zdobywanie przez Europę miejsca dominującego w światowym układzie sił; dzisiejsze miejsce 
Europy w relacjach międzynarodowych. Przedmiot ma pozwolić na zrozumienie ewolucji stosunków 
Europy z najważniejszymi jej partnerami (USA, Rosja, świat islamski, Daleki Wschód). Studenci maja 
nauczyć się samodzielnego analizowania informacji z zakresu stosunków międzynarodowych (ich 
powstawania i przeobrażeń), a także określania słabości i atutów Europy w relacjach z podmiotami 
pozaeuropejskimi 

23. Metodologia badań nauk 
społecznych  
 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami metodologii nauk społecznych. 
Omówione zostaną pojęcia z zakresu metodologii nauk, takie jak wiedza, nauka, metodologia, metody 
badawcze, rodzaje nauk. Wskazane zostaną specyficzne cechy nauk społecznych jako dyscypliny badań 
naukowych oraz ich kategorie analityczne. Studenci uzyskają wiedzę na temat etapów realizacji procesu 
badawczego wraz z umiejętnością jej zastosowania podczas prowadzenia prac badawczych i 
przygotowywania pracy licencjackiej. Wśród omówionych metod badawczych będą między innymi metoda 
decyzyjna, metoda systemowa, metoda komparatystyczna, metoda historyczna, metoda studium 
przypadku oraz ewaluacja. Treści programowe obejmują także zagadnienia związane z etyką 
prowadzenia badań naukowych i publikowania ich wyników. 

24. Podstawy statystyki 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami statystyki opisowej i metodologii badania 
statystycznego. Treści programowe przedmiotu: podstawowe pojęcia statystyki, źródła danych 
statystycznych oraz rodzaje i etapy badania statystycznego, projektowanie i realizacja badania 
statystycznego: wybór problemu badawczego i przygotowanie kwestionariusza ankiety, obserwacja, 
kontrola i grupowanie materiałów źródłowych. Opracowanie i prezentacja zebranych danych 
statystycznych: opis tabelaryczny i graficzny, podstawowe parametry położenia, rozproszenia i 
współzależności. Zasady przygotowania i prezentowania raportu z badania statystycznego. 

25. Samorządy terytorialne w Europie 
 

Ogólnym celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu idei i istoty samorządu terytorialnego dla 
integracji europejskiej. Cele szczegółowe obejmują nabycie wiedzy z zakresu historii, typów, przykładów 
samorządu terytorialnego. W ujęciu porównawczym i benchmarkingowym poruszona zostanie rola jst w 
europeizacji. 

26. Współczesna filozofia polityczna  
 

Celem przedmiotu jest przedstawienie w pierwszym rzędzie różnic jakie istnieją pomiędzy tym co 
nazywamy teorią polityki, myślą polityczną a filozofią polityki. W tym sensie obszarem historycznym oraz 
filozofii politycznej jest czas od początków filozoficznych podłoży totalitaryzmów XX, współczesną myśl 
liberalną, libertarianizm, komunitaryzm, personalizm, ideologię wielokulturowości, feminizm, post-
humanizm i transhumanizm. 
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27. Polityki Unii Europejskiej  
 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z niezwykle obszerną i wielopłaszczyznową aktywnością UE 
w zakresie: gospodarki, kwestii społecznych, bezpieczeństwa i innych kwestii, w których UE posiada 
kompetencje traktatowe. Na wykładach poruszane są kwestie: polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE, 
a także unijna polityka obronna, stosunki zewnętrzne (z innymi krajami i regionami) UE, unijna polityka 
rozwojowa, polityka imigracyjna i azylowa, unijna współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych, a 
także polityka badawczo-rozwojowa. Na ćwiczeniach z kolei omawiana jest unijna aktywność 
gospodarcza: polityka budżetowa, konkurencji i pomocy publicznej, polityka transportowa, rolna, 
wiejska, spójności, regionalna wraz z funduszami europejskimi, ochrony środowiska, a także unijna 
polityka klimatyczna. 

28. Teoria i praktyka zarządzania 
 

Celem wykładu jest pogłębienie specjalistycznej wiedzy z zakresu teorii i praktyki zarządzania 
organizacjami. Podczas wykładu słuchacze zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami i koncepcjami. 
Poza ujęciem definicyjnym pogłębiona zostanie problematyka specyfiki, cech, szans i ograniczeń różnych 
podejść. W sposób szczególny przybliżone zostaną współczesne typy i rodzaje oraz omówione przykłady 
zarządzania organizacjami działającymi w sektorze prywatnym, publicznym i pozarządowym.  Celem 
ćwiczeń jest praktykowanie wiedzy z zakresu zarządzania organizacjami. Podczas ćwiczeń słuchacze 
zapoznają się z praktyką ilustrującą podstawowe zagadnienia i koncepcje.   

29. Podmioty ekonomii społecznej 
 

Celem jest zapoznanie studentów z genezą powstania ekonomii społecznej w Polsce i w Europie. Treści 
programowe obejmują prezentację roli trzeciego sektora w rozwijaniu przedsięwzięć ekonomii społecznej, 
rolę przedsiębiorczości społecznej w rozwoju lokalnym oraz zadania ekonomii społecznej w działaniach na 
rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdującym się w 
trudnej sytuacji na rynku pracy. Omówiona zostanie ponadto idea ekonomii społecznej w dokumentach 
strategicznych Unii Europejskiej oraz w Polsce. Przedstawione zostaną przykłady instytucji ekonomii 
społecznej w Europie i w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych umożliwiających rozwój 
ekonomii społecznej w Polsce. 

30. Partie i systemy partyjne w Europie 
 

Kategoria partii politycznej. Współczesne orientacje w badaniach nad partiami. Funkcje partii politycznej. 
Modele partii politycznej. Ideologiczne rodziny partii politycznych. Typy partii politycznych. 
Instytucjonalizacja partii politycznych. Teorie zmiany partii politycznej. Kategoria systemu partyjnego. 
Zmiana systemu partyjnego – determinanty społeczne i instytucjonalne. Typologie systemów partyjnych. 
System partyjny a podziały socjopolityczne. Proces instytucjonalizacji systemu partyjnego. Modele 
systemów partyjnych. Partie polityczne i system partyjny w Polsce. Europejska scena partyjna. Funkcje 
partii politycznych w UE. 

31. Polityka społeczna w Unii 
Europejskiej 
 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z celami, metodami i kierunkami polityki społecznej w Unii 
Europejskiej, jak również przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu polityki społecznej jako 
działalności praktycznej oraz współczesnych kierunków rozwojowych polityki społecznej, ze szczególnym 
uwzględnieniem koncepcji wielosektorowości oraz udziału trzeciego sektora w realizacji zadań polityki 
społecznej. Jednocześnie student zostanie zapoznany ze szczegółowymi obszarami polityki społecznej 
Unii Europejskiej, tj. zabezpieczenie społeczne, polityka zatrudnienia, polityka ochrony pracy, zwalczanie 
wykluczenia społecznego i ubóstwa. 

32. Społeczeństwo obywatelskie w 
Europie  
 

Ogólnym celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu idei społeczeństwa obywatelskiego w Europie. 
Cele szczegółowe obejmują nabycie wiedzy z zakresu historii i specyfiki społeczeństwa obywatelskiego. W 
ujęciu porównawczym i benchmarkingowym poruszona zostanie rola społeczeństwa obywatelskiego we 
współczesnych procesach integracji europejskiej oraz jego instytucjonalizacji w wybranych państwach 
członkowskich oraz na szczeblu UE. 
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33. Fundusze europejskie
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi możliwościami pozyskiwania funduszy 
europejskich na realizację projektów rozwojowych. Treści programowe przedmiotu obejmują analizę 
istniejących programów operacyjnych o charakterze krajowym i regionalnym, programów Komisji 
Europejskiej jako źródeł finansowania operacji. Omówione zostaną etapy przygotowania, wdrożenia, 
rozliczenia i ewaluacji projektu współfinansowanego z funduszy europejskich oraz zasady horyzontalne 
jego realizacji. Studenci pozyskają informacje na temat zasad skutecznego aplikowania o środki unijne 
oraz zapoznają się z obowiązkami beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy 
unijnych. Podczas zajęć studenci w ramach grup projektowych przygotowywać będą wniosek o 
dofinansowanie projektu europejskiego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. 

34. Europejski i polski rynek pracy 
 

Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności i kompetencji w zakresie skutecznej autoprezentacji w 
obrębie form pisemnych oraz ustnych Efektem końcowym zajęć będzie przygotowanie przez studenta CV 
oraz wypowiedzi o charakterze autoprezentacyjnym. Przedmiot obejmuje kształcenie umiejętności i 
kompetencji w zakresie skutecznej autoprezentacji w obrębie form pisemnych, takich jak CV, list 
motywacyjny, formularz aplikacyjny. 

35. Swobodny przepływ pracowników 
w Unii 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami regulującymi przepływ 
pracowników w ramach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Student jest zaznajamiany z 
podstawowymi zasadami regulującymi swobodę przemieszczania się w UE, unijną definicją pracownika 
oraz katalogiem uprawnień z których korzystają obywatele UE podejmujący pracę w innym państwie 
członkowskim UE oraz członkowie ich rodzin. W ramach przedmiotu analizowane są również zagadnienia 
związane ze statusem i funkcjonowaniem obywateli państw trzecich na unijnym rynku pracy. 

36. Polityka regionalna Polski 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami realizacji polityki regionalnej 
Polski. Prezentowane treści programowe odnoszą się do instytucji, instrumentów finansowych i prawnych 
oraz procedur dotyczących planowania i wdrażania polityki regionalnej w Polsce. Omówiona zostanie rola 
aktorów publicznych w tym  samorządów wojewódzkich, rządu centralnego oraz instytucji Unii 
Europejskiej w programowaniu i realizacji polityki regionalnej w Polsce. Studenci zapoznają się z 
założeniami i priorytetami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Polski do roku 2030.  W ramach 
przedmiotu omówione zostaną kontrakty terytorialne oraz proces europeizacji polskiej polityki 
regionalnej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. 

37. Polityka regionalna UE 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami i dylematami realizacji polityki 
regionalnej Unii Europejskiej. Prezentowane treści programowe odnoszą się do  instytucji, instrumentów 
finansowych i prawnych oraz procedur dotyczących planowania, wdrażania i ewaluacji polityki regionalnej 
UE w wymiarze ponadnarodowym, krajowym i regionalnym. Omówione zostaną cele UE w zakresie 
spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w wymiarze regionalnym oraz ich ewolucja w 
kontekście mieniających się priorytetów wieloletnich ram finansowych. Studenci zapoznają się z 
konkretnymi rozwiązaniami mającymi na celu podnoszenie spójności terytorialnej i konkurencyjności 
europejskich regionów, takimi jak Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, Strategie Inteligentnej 
Specjalizacji i Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. 

38. Rozwój lokalny i regionalny 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi istoty rozwoju 
lokalnego i regionalnego w Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostaną kluczowe koncepcje dotyczące 
pojęcia i znaczenia oraz ewolucji podejść i różnych klasyfikacji w rozumieniu rozwoju lokalnego i 
regionalnego. Poddane dyskusji zostaną aktualnie obowiązujące trendy w debacie naukowej w 
przełożeniu na praktykę instytucjonalną w Unii Europejskiej. Szczegółowa uwaga skoncentrowana będzie 
na praktycznym wymiarze koncepcji współzarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym (ang. Local and 
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regional governance).  

39. Modele federalizmu Celem zajęć jest zapoznanie studentów z modelami federalizmu, których praktyczne zastosowanie miało 
miejsce w praktyce prawno-ustrojowej, co czyni je również punktem odniesienia dla potencjalnego 
rozwoju teorii federalizmu i perspektywy przyszłego modelu dla Unii Europejskiej. Prezentowane modele 
to: model kooperatywny; model dualistyczny; model konkurencyjny; model asymetryczny 

40. Marketing miast i regionów Europy 
 

Celem przedmiotu jest nabycie podstawowej wiedzy z zakresu marketingu terytorialnego. Podczas zajęć 
omówione zostaną kluczowe definicje oraz trendy w marketingu terytorialnym po roku 2000. Uwaga 
skoncentrowana będzie na obszarach miejskich i regionach. Wiedza weryfikowana będzie w odwołaniu do 
krytycznej analizy wybranych studiów przypadków. Omówione zostaną różne praktyki (tzw. „dobre” i 
niespełniające standardu bycia „dobrą praktyką) z polski i wybranych państw Unii Europejskiej 

41. Praktyka organizacji 
pozarządowych 
 

Celem przedmiotu jest zweryfikowanie wiedzy słuchaczy z zakresu teorii organizacji pozarządowych w 
społeczeństwie obywatelskim z praktycznym ich funkcjonowaniem w wybranych regionach UE. Obiektem 
ćwiczeń będą studia przypadków reprezentujące różne podmioty prawne (fundacje, stowarzyszenia, 
spółdzielnie socjalne, spółki non-profit) działające w różnych systemach prawnych (państwa anglosaskie, 
państwa europy zachodniej, południowej, północnej, środkowo-wschodniej), obszarach (ochrona zdrowia, 
pomoc społeczna, edukacja, sport, turystyka, ekologia, kultura), w różnych konfiguracjach 
instytucjonalnych (organizacje ponadnarodowe, krajowe, regionalne, lokalne, parasolowe). W sposób 
szczególny omówiony zostanie aspekt wykonywania przez organizacje pozarządowe zadań publicznych 
zleconych przez państwo i jego agendy i dylematy z tym związane. 

42. Strategie współpracy terytorialnej 
w Europie 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawami, pozwalającymi na zrozumienie specyfiki 
współpracy terytorialnej w Unii Europejskiej. Zaprezentowane i poddane analizie zostaną kluczowe 
definicje współpracy terytorialnej. Uwaga skoncentrowana będzie na podmiotach, formach i istocie 
poszczególnych rozwiązań (współpraca międzygminna, współpraca w ramach euroregionów, w ramach 
europejskich ugrupowań współpracy terytorialnej oraz makroregionów). Ważnym elementem będzie 
analiza wybranych studiów przypadków zarówno z Polski, jak i wybranych państw UE. 

43. Finanse publiczne w UE 
 

Zajęcia mają na celu zrozumienie mechanizmu funkcjonowania gospodarki finansowej sektora 
publicznego państw europejskich i Unii Europejskiej. Studenci poznają zasady prowadzenia polityki 
fiskalnej oraz jej powiązanie z polityką monetarną w Polsce i w strefie Euro. Zajęcia pozwalają zrozumieć 
znaczenie finansów publicznych w systemie gospodarczym UE oraz nabyć umiejętności analizowania 
procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnych systemach finansów publicznych, 
stanowiących jedno z kluczowych ogniw całego systemu gospodarczego. 

44. Jednolity rynek europejski 
 

Celem przedmiotu jest zrozumienie problematyki funkcjonowania Jednolitego Rynku Europejskiego. 
Zajęcia obejmują podstawowe treści w zakresie relacji społeczno-ekonomicznych związanych z 
tworzeniem i funkcjonowaniem Jednolitego Rynku Europejskiego. Studenci nabędą umiejętności 
rozumienia, analizowania i interpretowania mechanizmów ekonomicznych JRE, jak również umiejętności 
oceny rzeczywistych zachowań podmiotów JRE z postulatami koncepcji teoretycznych. Poznają również 
zmiany strukturalne zachodzące w gospodarkach krajów członkowskich, zorientowanych na zwiększenie 
zdolności UE do kreowania wzrostu ekonomicznego i zatrudnienia 

45. Rozwój małych i średnich 
przedsiębiorstw w UE 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz ich znaczeniem dla gospodarki. Przedmiot pozwoli na uzyskanie wiedzy z zakresu 
źródeł pozyskiwania kapitału, rodzajów podatków i parapodatków, roli pieniądza w gospodarce, wartości 
pieniądza w czasie. Zajęcia umożliwiają studentom zrozumienie pozatechnicznych uwarunkowań 
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działalności w obszarze przedsiębiorczości i ekonomiki podmiotów funkcjonujących w gospodarce 
rynkowej. Istotnym elementem zajęć jest analiza biznes planu jako podstawowego narzędzia 
niezbędnego w uruchamianiu i prowadzeniu działalności gospodarczej. 

46. Rozwój obszarów wiejskich w UE 
 

Treści programowe przedmiotu koncentrują się na analizie pojęć takich jak wieś, obszar wiejski i 
wiejskość. Przedstawione zostaną definicje administracyjne, ekonomiczne, socjologiczne, geograficzne, 
morfologiczne  i funkcjonalne opisane w literaturze przedmiotu. Zaprezentowana zostanie szczegółowa 
charakterystyka  obszarów wiejskich  i tendencji w ich rozwoju we współczesnej Europie, modele 
zarządzania rozwojem obszarów wiejskich a także główne założenia polityki europejskiej na rzecz 
wielofunkcyjnego i zintegrowanego rozwoju wsi we współczesnej Europie. Studenci zapoznają się z 
głównymi problemami rozwojowymi występującymi na wsi europejskiej a także czynnikami i 
determinantami jej rozwoju. Szczególna uwaga zostanie dedykowana rozwojowi wiejskiej 
przedsiębiorczości oraz roli kobiet w rozwoju obszarów wiejskich. 

47. Społeczna odpowiedzialność 
biznesu 
 

Ogólnym celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu idei społecznej odpowiedzialności. Cele 
szczegółowe obejmują nabycie wiedzy z zakresu historii koncepcji, jej typów oraz przykładów wdrażania 
do praktyki instytucjonalnej w wybranych państwach UE, organizacjach, sektorach. Przybliżone zostaną 
kluczowe standardy CSR oraz omówione dylematy i wyzwania związane z praktycznym zastosowaniem 
CSR w zarządzaniu organizacją.  

48. Komunikacja interpersonalna w 
biznesie 
 

Ogólnym celem przedmiotu jest nabycie umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji. Cele 
szczegółowe obejmują nabycie podstawowej wiedzy z zakresu komunikacji ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki komunikacji w biznesie oraz pogłębionych umiejętności z tym związanych. 
Podczas zajęć praktykowane będą komunikaty i zachowania związane z komunikacją niewerbalną oraz 
wpływem społecznym. 

49. Negocjacje handlowe
 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z zagadnieniem negocjacji handlowych w wymiarze 
teoretycznym i praktycznym. Treści programowe obejmują teoretyczne podstaw procesów 
negocjacyjnych, ich uwarunkowań i przesłanek efektywności, typów negocjacji, stylów, metod i technik 
negocjacyjnych. Ponadto studenci będą brać udział w szeregu symulacjach negocjacji o rosnącym 
stopniowo poziomie skomplikowania i zaawansowania. 

50. Monitoring online rynku pracy w UE Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z rynkiem pracy w Unii Europejskiej. Zajęcia mają 
charakter warsztatowy a ich założeniem jest rozwijanie umiejętności i kompetencji w obszarze 
monitorowania rynku pracy oraz ukształtowanie umiejętności wymaganych w analizowaniu rynku pracy 
oraz cech i sytuacji jego wybranych uczestników. Treści programowe przedmiotu obejmują zagadnienia 
umożliwiające studentom wykorzystać w toku pracy zawodowej wiedzę z zakresu nauk o pracy do 
analizowania i interpretowania procesów i zjawisk społecznych zachodzących w obszarze pracy i rynku 
pracy oraz prognozowania praktycznych konsekwencji przemian zachodzących w obszarze pracy i rynku 
pracy. 

51. E-biznes Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do rozpoczęcia działalności gospodarczej prowadzonej 
w oparciu o zastosowanie internetu lub do pracy w firmach wykorzystujących technologie ICT. Studenci 
zapoznają się z problematyką funkcjonowania ebiznesu, uwarunkowaniami rozpoczęcia działalności 
gospodarczej oraz tworzeniem biznes planu swojego przedsięwzięcia. W ramach prowadzonych zajęć 
prezentowane są zasady tworzenia i rozwijania firm internetowych obejmujących projekty gospodarcze, 
społeczne i polityczne.  Studenci pozyskując wiedzę z  zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w 
internecie rozumieją mechanizmy kreacji przewag konkurencyjnych na polskim i europejskim rynku 
wewnętrznym. 
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52. Europejski rynek polityczny 
 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką europejskiego rynku politycznego. Przedmiot 
pozwoli na zdobycie wiedzy na temat rodzaju zachowań wyborczych, ich związku ze strategią partii 
politycznych, prowadzoną kampanią wyborczą, systemem partyjnym, tradycją i kulturą polityczną w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Studenci zostaną zapoznani z ofertą polskiego i 
europejskiego rynku politycznego i wyborczego. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uzyskanie 
umiejętności i kompetencji w zakresie analizowania krajowych i europejskich kampanii wyborczych oraz 
stosowanych w nich narzędzi; przygotowywania strategii promocyjnych; organizowania kampanii 
marketingowych i kierowania nimi. Studenci poznają techniki propagandy politycznej, marketingu i 
reklamy politycznej. Celem zajęć jest także zrozumienie miejsca i roli obywatela na rynku wyborczym. 

53. New Public Management w 
państwach UE 
 

Ogólnym celem przedmiotu jest nabycie wiedzy z zakresu idei i koncepcji nowego zarządzania 
publicznego. Cele szczegółowe obejmują nabycie wiedzy z zakresu genezy i założeń oraz historii 
koncepcji, jej typów i uwarunkowań oraz przykładów wdrażania do praktyki instytucjonalnej w 
wybranych państwach UE, w wybranych organizacjach oraz sektorach. Przybliżone zostaną kluczowe 
standardy NPM oraz omówione dylematy i wyzwania związane z praktycznym zastosowaniem omawianej 
koncepcji w zarządzaniu organizacją. W sposób szczególny uwaga skoncentrowana będzie na wdrożeniu 
koncepcji NPM do zarządzania sektorem publicznym w Polsce. 

54. Europejski i krajowy dialog 
społeczny 

Celem przedmiotu jest zapoznaje studentów problematyką dialogu społecznego w Europie i w Polsce. 
Treści programowe przedmiotu obejmują takie zagadnienia jak zagadnienia teoretyczne, instytucjonalny 
oraz pozainstytucjonalny wymiar dialogu społecznego w Polsce i w krajach Unii Europejskiej regulacje 
dotyczące dialogu społecznego w Unii Europejskiej. W wymiarze praktycznym przedmiot dotyczyć będzie 
nabywania umiejętności i kompetencji w obszarze pozainstytucjonalnym, w ramach którego studenci 
będą uczestniczyć w dialogu obywatelskim z udziałem organizacji pozarządowych oraz administracji 
samorządowej 

55. Marketing sektora publicznego w 
Europie 

Celem przedmiotu jest poszerzenie posiadanej wiedzy z zakresu marketingu sektora publicznego. 
Podczas zajęć omówione zostaną kluczowe trendy w marketingu sektora publicznego po roku 2000. 
Uwaga skoncentrowana będzie na obszarach zadań własnych wykonywanych przez administrację 
publiczną różnych szczebli (od europejskiej, poprzez krajową i regionalną po lokalną). Wiedza 
weryfikowana będzie w odwołaniu do krytycznej analizy wybranych studiów przypadków. Omówione 
zostaną różne praktyki (tzw. „dobre” i niespełniające standardu bycia „dobrą praktyką) z polski i 
wybranych państw Unii Europejskiej. 

56. Strategie rozwoju lokalnego i 
regionalnego w UE 

Celem przedmiotu jest zapoznanie i zrozumienie roli strategii rozwoju jako narzędzia zarządzania 
strategicznego jednostką samorządu terytorialnego. Zaprezentowane zostaną oraz poddane pogłębionej 
analizie wybrane studia przypadków zarówno z Polski, jak i innych wybranych państw UE. Specyficznym 
założeniem przedmiotu jest weryfikacja wybranych strategii rozwoju pod kątem wdrażania Celów 
Zrównoważonego Rozwoju 2030. Dodatkowo wskazane zostaną modelowe rozwiązania w zakresie 
kształtowania oraz wdrażania strategii rozwoju w kontekście standardów Unii Europejskiej. Weryfikacja 
wybranych studiów przypadków w tym kontekście pozwoli na zrozumienie, na ile spełniają one wymóg 
„dobrych” (pożądanych)/”złych” (niepożądanych) rozwiązań. Istotną umiejętnością praktyczną 
kształtowaną w trakcie zajęć będzie formułowanie rekomendacji przyszłych (potencjalnie ulepszonych) 

57. Podmioty polityki europejskiej 
online 

Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania podmiotów polityki europejskiej 
w sferze online. W ramach przedmiotu studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi pojęciami 
związanymi z procesami komunikacji on-linowej w wymiarze publicznym. W części praktycznej przedmiot 
umożliwi poznanie strategii komunikacyjnych podmiotów polityki europejskiej dokonujących się przy 
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użyciu nowych technologii 

58. Nowe media w polityce UE Przedmiot pozwoli na zdobycie wiedzy na temat ewolucji komunikowania politycznego i nowych mediów, 
szans i zagrożeń wynikających z korzystania z nowych technologii przez instytucje publiczne, ze 
szczególnym uwzględnieniem instytucji Unii Europejskiej. Zajęcia przygotowują studenta do krytycznej 
analizy treści i zawartości przekazów politycznych w nowych mediach ze szczególnym uwzględnieniem 
mediów społecznościowych. 

59. Projektowanie europejskich 
kampanii społecznych i 
politycznych 

Przedmiot pozwoli na zdobycie wiedzy na temat rodzaju zachowań wyborczych, ich związku ze strategią 
partii politycznych, prowadzoną kampanią wyborczą, systemem partyjnym, tradycją i kulturą polityczną 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Studenci zostaną zapoznani z ofertą europejskiego rynku 
politycznego. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uzyskanie umiejętności i kompetencji w zakresie 
analizowania europejskich kampanii politycznych i społecznych oraz stosowanych w nich narzędzi; 
przygotowywania strategii promocyjnych; organizowania kampanii marketingowych i kierowania nimi. 
Studenci poznają techniki propagandy politycznej, marketingu i reklamy społecznej. 

60. Islam: religia, kultura, prawo 
 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi elementami kultury islamu, w 
szczególności aspektami religijnymi, społecznymi i prawnymi. Student jest zaznajamiany z 
podstawowymi zasadami funkcjonowania społeczeństw i krajów muzułmańskich, warstwą religijną islamu 
oraz podstawami szariatu. Program przedmiotu uwzględnia charakterystykę komparatystyczną islamu i 
chrześcijaństwa, analizę cywilizacji arabsko-muzułmańskiej oraz obyczajowości muzułmanów. 
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Załącznik nr 39 
 
Nazwa kierunku studiów: Europeistyka 
Poziom studiów: studia drugiego stopnia 
Poziom kwalifikacji: 7 
Profil kształcenia: ogólnoakademicki 
 
Numer załącznika do uchwały Nr 133/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków 
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim  - 39 

 

l.p. Nazwa przedmiotu Treści programowe 

1.  

Cywilizacja europejska 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznym dotyczącymi koncepcji 
cywilizacji w różnych jej teoriach. Studenci poznają najpierw teorie dotyczące pluralizmu cywilizacyjnego 
oraz zapoznają się z paradygmatami temu przeczącymi. W trakcie zajęć studentom prezentowane SA 
wybrane paradygmaty cywilizacyjne tak aby poprzez analizę komparatystyczną można było ukazać 
specyfikę i naturę aksjonormatywną Cywilizacji Europejskiej. Celem zajęć jest też ukazanie znaczenia roli 
cywilizacji europejskiej w historii świata.   

2.  

Demokracja w Europie 

 

Celem zajęć jest ukazanie genezy, ewolucji, stanu faktycznego i prognoz związanych z demokracją w 
Europie. Zadaniem przedmiotu jest ukazanie ciągłości idei demokracji od starożytności po dzień dzisiejszy i 
przyczyny zarówno wzrostu jaki i regresu form i wartości demokratycznych. Przed ma za zadanie wskazać 
cywilizacyjne źródła demokracji i jej specyficzny zachodni sposób interpretacji, oparty na zarówno 
racjonalnych jak też religijnych zasobach cywilizacyjnych. 

3.  
Europejska myśl geopolityczna 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z założeniami europejskiej myśli geopolitycznej oraz 
ukazanie jej wpływu na praktykę polityczną państw. Szczególnie podkreślone zostaną różnice między 
klasycznymi założeniami geopolitycznymi a współczesnymi nurtami myśli geopolitycznej. Uwydatniona 
zostanie również rola jaką idee geopolityczne odegrały w procesie integracji europejskiej.     

4.  

Metodologia studiów europejskich 

 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami metodologicznymi w badaniach 
naukowych dotyczących studiów europejskich. Omówiona zostanie specyfika studiów europejskich jako 
subdyscypliny nauk o polityce i administracji. Wskazane zostaną teorie wyjaśniające w studiach 
europejskich takie jak funkcjonalizm, neofunkcjonalizm, transakcjonizm, federalizm oraz teorie 
międzyrządowe.  Przedmiotem analizy są także koncepcje w studiach europejskich takie jak europeizacja, 
zarządzanie wielopoziomowe, Europa wielu prędkości oraz sieci polityki. Studenci uzyskają wiedzę na 
temat interdyscyplinarności studiów europejskich i możliwości stosowania wybranych metod naukowych do 
prowadzenia badań. 

5.  

Tożsamości kulturowe w Europie 

 

Przedmiotem poznania w trakcie studiów nad tożsamością europejską będzie: wpływ zachodnich kultur 
antycznych na świadomość i cywilizację europejską; zrozumienie znaczenia kultury rdzennych ludów 
europejskich jako bazy tożsamościowej Europejczyków; zapoznanie się z judeochrześcijańskie korzeniami 
personalizmu oraz indywidualizmu; refleksje nad ewolucją ducha europejskiego w kierunku wolności 
obywatelskich, równości wobec prawa i braterstwa między ludźmi i narodami; polaryzacja nurtu 
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liberalnego w kierunku totalitaryzmu faszystowskiego i komunistycznego; omówione zostaną też takie 
aspekty tożsamości europejskiej, jak: humanizm, antropocentryzm, demokracja; prawa człowieka i 
obywatela; ideologia postępu naukowego i technologicznego; dążenie do powszechnego dobrobytu, oraz 
technologia jako czynnik organizujący zbiorową świadomość. 

6.  

Etnografia Europy 

 

Przedmiotem zainteresowania przedmiotu jest organizacja polityczna społeczeństw przedpaństwowych 
(organizacji plemiennych, wodzostwa), rozpatrywana wraz z analizą wytworów kulturowych i systemów 
prawnych oraz organizacji politycznych społeczeństw współczesnych i zachowań ludzkich w sferze polityki. 
Podczas zajęć omówione zostaną główne nurty współczesnej refleksji nad ideą europejskości. Uczestnicy 
kursu zapoznają się z literaturą dotyczącą problemu: cywilizacyjnej i kulturowej odrębności Europy, 
tożsamości europejskiej, nowych zjawisk we współczesnej kulturze (globalizacja, nowo plemienność, 
multikulturalizm), relacji centrum/peryferie (miasto/wieś) oraz najbardziej istotnych kwestii dotyczących 
struktury religijnej i etnicznej kontynentu. Zajęcia dotyczą zagadnienia materialności w ujęciu 
antropologicznym. Przedmiot pozwala poznać wielokulturowości narodów, narodowości, grup etnicznych i 
etnograficznych, regionalnych i lokalnych występujących w UE i Europie. Obejmuje całokształt 
problematyki związanej z kulturami ludowymi krajów europejskich na tle historycznego formowania się 
europejskich kultur ludowych, ich gospodarki i rzemiosł, stroju i tkactwa, folkloru, obrzędowości i sztuki, a 
także badania w zakresie współczesnych przemian kulturowych wsi 

7.  

Budowanie lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem instytucji zaangażowanych w budowanie 
społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym oraz narzędziami służącymi do jego tworzenia i 
rozwijania. Zajęcia mają charakter warsztatów, podczas których zadaniem studentów jest 
przygotowywanie raportu dotyczącego analizy sposobów budowania społeczeństwa obywatelskiego w 
wybranej gminie w Polsce. Badania realizowane będą w oparciu o wywiady przeprowadzone z 
przedstawicielami Urzędu Gminy oraz organizacji pozarządowych działających na terenie danej gminy. 

8.  

Wspólna polityka rolna Unii 
Europejskiej 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z genezą i ewolucją wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej 
w kontekście założeń europejskiego modelu rolnictwa i jego specyfiki na tle gospodarek rolnych państw 
spoza UE. Omówione zostaną instrumenty rozwoju sektora rolnego w Europie, ze szczególnym 
uwzględnieniem dopłat bezpośrednich oraz wsparcie wielofunkcyjnego i zintegrowanego rozwoju obszarów 
wiejskich. Treści programowe obejmują omówienie finansowych instrumentów realizacji wspólnej polityki 
rolnej w postaci funduszy gwarancji i rozwoju obszarów wiejskich, instytucjonalnych aspektów realizacji 
wspólnej polityki rolnej na poziomie państw członkowskich UE oraz kontrowersji odnoszących się do 
protekcjonistycznego i pozarynkowego wymiaru WPR. Zaprezentowany zostanie wkład WPR w realizację 
Europejskiego Zielonego Ładu i celów klimatycznych Unii Europejskiej. 

9.  

System banków centralnych 

 

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zrozumienie funkcjonowania 
systemów banków centralnych, znaczenia prowadzonej przez bank centralny polityki pieniężnej oraz 
korelacji występujących pomiędzy polityką fiskalną a polityką pieniężną. Student nabywa wiedzę o 
powiązaniach systemu finansowego z innymi podmiotami systemu ekonomicznego i społecznego oraz 
rozumie rolę banków w kreowaniu polityki gospodarczej. Ponadto celem przedmiotu jest identyfikacja 
reguł funkcjonowania banku centralnego oraz prezentacja metod i narzędzi wykorzystywanych przez banki 
centralne w prowadzeniu polityki pieniężnej. Studenci poznają wpływ decyzji banku centralnego na system 
gospodarczy i społeczny państwa oraz analizują rozwój polityki pieniężnej i przewidują kierunki jej zmian. 
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10. 

Prawo autorskie 

 

Celem przedmiotu jest uzyskanie przez studentów wiedzy z zakresu pojęcia utworu, rodzajów utworów, 
autorskiego prawa osobistego i majątkowego i ich prawnej ochrony, uzupełniona będzie licznymi 
uwarunkowaniami dozwolonego użytku prywatnego i publicznego chronionych utworów. Także prawo 
własności przemysłowej znajdzie się w zakresie zainteresowań. Dodatkowo studenci nabędą umiejętności 
samodzielnego wyszukiwania danych przepisów prawnych dotyczących analizowanego przypadku. Poznają 
także zasady prawa cytatu, prawa przedruku oraz przesłanki przestępstwa plagiatu. Istotnym 
uwarunkowaniem realizacji celów przedmiotu będzie opanowanie języka prawnego i prawniczego oraz 
umiejętność dokonywania analizy prawnej w zakresie norm prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa 
patentowego i innych aktów prawnych. Kurs zamykają zagadnienia związane z nowymi mediami, prawem 
komputerowym, internetowym, a także licznymi przesłankami cyberprzestępczości i zagrożeniami w 
sieci.   

11. Przestrzeń wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości w 

UE 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami regulującymi funkcjonowanie 
Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Student jest zaznajamiany z 
podstawowymi zasadami funkcjonowania strefy Schengen oraz swobodą przepływu osób w UE, zasadami 
współpracy policyjnej i sądowej między krajami Unii oraz polityce migracyjnej, wizowej i azylowej Unii 
Europejskiej. Osobny blok tematyczny poświęcony jest instytucjom ogólnym oraz wyspecjalizowanym 
działającym w tym obszarze oraz zwalczaniu przestępczości zorganizowanej w UE. 

12. 

Polityka zagraniczna i 
bezpieczeństwa 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w zaktualizowaną i wszechstronną wiedzę na temat unijnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Student powinien zapoznać się z historią wspólnotowej aktywności 
międzynarodowej (wspólną polityką handlową, stosunkami zewnętrznymi, Europejską Współpracą 
Polityczną), następnie ze strukturami kreującymi Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa i ich 
ewolucją latach 1991-2020. Kolejnymi ważnymi zagadnieniami będą relacje łączarce UE z jej 
najważniejszymi partnerami światowymi: USA, Rosją, Chinami, światem muzułmańskim.  Student 
powinien otrzymać informacje o politycznych, gospodarczych, wojskowych i kulturowych relacjach UE z 
najsilniejszymi partnerami (zwłaszcza w świetle ostatnich wydarzeń), o atutach i słabościach stron w tych 
relacjach i perspektywach ich przyszłych stosunków 

13. 

Teoria federalizmu 
 

Celem przedmiotu jest ukazanie teorii integracji, które reprezentowane są w ramach paradygmatu 
federalizmu. Mimo, że nie jest to jedyny paradygmat integracyjny, stanowi on jednak duży jakościowo 
zakres koncepcji. Również idea i praktyka integracji europejskiej wskazuje na federalizm jako ważny 
kierunek procesów zachodzących w Europie od końca II Wojny światowej. To też poza historią i stanem 
faktycznym dzisiejsze integracji, studenci będą mogli zapoznać się między innymi z myślą taki autorów 
jak: R. Coudenhoce-Kalergi, J. Monet, J. Retinger, R.Schuman, K. Adenauer, F. Koneczny. 

14. 
Zarządzanie wielopoziomowe w UE 

 

Celem wykładu jest pogłębienie specjalistycznej wiedzy z zakresu koncepcji Zarządzania 
Wielopoziomowego oraz jej instytucjonalizacji w Unii Europejskiej. Podczas wykładu słuchacze zapoznają 
się ze specyfiką omawianego podejścia na tle innych koncepcji integracji europejskiej. Poza ujęciem 
definicyjnym pogłębiona zostanie problematyka specyfiki, cech, szans i ograniczeń podejścia. Przybliżone 
zostaną typy i rodzaje oraz omówione przykłady instytucjonalizacji MLG na szczeblu unijnym oraz na 
różnych szczeblach w przestrzeni UE.   

15. Zarządzanie kryzysowe na szczeblu 
regionalnym i lokalnym w UE 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy na temat sytuacji kryzysowych i kryzysów oraz ich 
przyczyn. Zapoznanie z instytucjami zarządzania kryzysowego, ich kompetencjami i zadaniami  w Unii 
Europejskiej. Zapoznanie ze sposobami i procedurami postępowania w sytuacjach kryzysowych  w Unii 
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 Europejskiej. Zapoznanie ze standardami zarządzania w sytuacjach kryzysowych na różnych poziomach 
administracyjnych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Kształtowanie umiejętności identyfikacji 
współzależności funkcjonalnych  i instytucjonalnych w systemie zarządzania kryzysowego w Unii 
Europejskiej. 

16. 
Etyka 

 

Celem przedmiotu jest przedstawienie siatki pojęciowej i znaczeniowej określających to, co rozumiemy 
obecnie jako obszar zainteresowania etyki. Tematyka wykładów zorientowana jest na objaśnienie 
rozumienia tego co etyczne, w zależności od tła kulturowego, a zwłaszcza uwarunkowań religijnych. 
Studenci zapoznają się również z psychologicznymi uwarunkowaniami, które stwarzają wewnętrzny 
przymus organizowania świata wartości w umyśle człowieka, jako istoty społecznej i duchowej.  

17. 

Pozyskiwanie funduszy 
europejskich 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi możliwościami pozyskiwania funduszy 
europejskich na realizację projektów rozwojowych. Treści programowe przedmiotu obejmują analizę 
istniejących programów operacyjnych o charakterze krajowym i regionalnym, programów Komisji 
Europejskiej jako źródeł finansowania operacji. Omówione zostaną etapy przygotowania, wdrożenia, 
rozliczenia i ewaluacji projektu współfinansowanego z funduszy europejskich oraz zasady horyzontalne 
jego realizacji. Studenci pozyskają informacje na temat zasad skutecznego aplikowania o środki unijne 
oraz zapoznają się z obowiązkami beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy 
unijnych. Podczas zajęć studenci w ramach grup projektowych przygotowywać będą wniosek o 
dofinansowanie projektu europejskiego współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej. 

18. 
Dyplomacja europejska 

 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów ze specyfiką dyplomacji prowadzonej przez Unię Europejską. 
W trakcie kursu studenci zdobędą wiedzę dotyczącą struktur oraz działania Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych. Uczestnictwo w zajęciach umożliwi uzyskanie umiejętności analizy polityki prowadzone 
przez Unię Europejską wobec państw AKP. Ponadto studenci zrozumieją specyfikę Europejskiej Polityki 
Wschodniej oraz zapoznają się z uwarunkowaniami współpracy na linia UE – Izrael. 

19. 
Europejski rynek pracy w polityce 

regionalnej i lokalnej UE 

 

Głównym założeniem przedmiotu jest przygotowanie studentów studiów magisterskich do podjęcia pracy 
na polskim i europejskim rynku pracy. Przedmiot obejmuje kształcenie umiejętności i kompetencji w 
zakresie skutecznej autoprezentacji w obrębie form pisemnych oraz kształcenie umiejętności i kompetencji 
w zakresie skutecznej autoprezentacji ustnych, takich jak wystąpienie publiczne oraz rozmowa 
kwalifikacyjna. Efektem końcowym zajęć będzie przygotowanie przez studenta CV oraz wypowiedzi o 
charakterze autoprezentacyjnym. 

20. 

Współpraca policyjna i sądowa w 
sprawach karnych 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z zaawansowanymi aspektami współpracy policyjnej i 
sądowej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.Student jest zaznajamiany z podstawowymi 
aktami prawa Unii regulującymi zasady tej współpracy a także z jej wymiarem praktycznym na 
konkretnych przykładach. Tematyka kursu obejmuje także analizę roli instytucji 
wyspecjalizowanych/agencji Unii Europejskiej realizujących zadania w zakresie współpracy policyjnej i 
sądowej, ze szczególnym uwzględnieniem Europolu i Eurojustu. 

21. System bezpieczeństwa 
wewnętrznego RP 

 

Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom prawnych i faktycznych elementów systemu 
bezpieczeństwa wewnętrznego Polski. Omawiane są zagadnienia: bezpieczeństwa w Konstytucji RP, reguł 
dotyczących stanów nadzwyczajnych w polskim prawie, zasad ochrony infrastruktury krytycznej, a także 
uprawnień poszczególnych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Osobno omówione zostaną 
zagadnienia zwalczania terroryzmu i przestępczości zorganizowa-nej, a także obowiązki i prawa zwykłych 
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obywateli wobec zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrz-nego. W dalszej części omawiane są reguły 
funkcjonowania Policji, straży miejskich a także prywatnych przedsiębiorstw aktywnych na polu 
bezpieczeństwa 

22. 

Bezpieczeństwo gospodarcze w UE 

Przedmiot dotyczy różnorodnych aspektów funkcjonowania współczesnego państwa, w szczególności w 
kontekście problematyki bezpieczeństwa. Odnosi się m.in. do zagadnień polityki gospodarczej, 
kształtowania kursów walutowych, inwestycji zagranicznych, problemów handlu zagranicznego, jak 
również obejmuje analizę wybranych polityk sektorowych (energetycznej i ochrony konkurencji). Celem 
konwersatorium jest poszukiwanie optymalnych strategii zarządzania gospodarką narodową w kontekście 
nowych uwarunkowań, które mają związek m.in. z procesami globalizacji oraz integracji międzynarodowej. 

23. 

Zwalczanie przestępczości 
gospodarczej w UE 

Celem zajęć jest dostarczenie wiedzy na temat identyfikacji obszarów przestępczości gospodarczej, jego 
przyczyn oraz skutków tego zjawiska dla państwa, gospodarki i obywateli. Studenci pozyskują również 
wiedzę o organizacjach, instytucjach i podmiotach uczestniczących w działaniach ukierunkowanych na 
zwalczanie przestępczości gospodarczej, a także o możliwościach i zasadach współpracy z takimi 
podmiotami. Studenci potrafią również zidentyfikować symptomy przestępczości gospodarczej, zrozumieć 
mechanizmy jej zwalczania oraz przeanalizować zagrożenia jakie niesie ze sobą przestępczość 
gospodarcza. 

24. 

Bezpieczeństwo imprez masowych 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu organizacji                        i 
zarządzania oraz zasadami wykonywania zadań członka służby porządkowej                               i 
informacyjnej. Przedstawienie studentom zasady współpracy organizatora imprezy masowej z Policją, 
Państwową Strażą Pożarną oraz innymi służbami biorącymi udział                 w zabezpieczeniu imprezy 
masowej. 

25. 

Technologiczne aspekty 
funkcjonowania systemu Schengen 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami regulującymi funkcjonowanie 
strefy Schengen  wymiarze technologicznym. Student jest zaznajamiany z podstawowymi zasadami 
funkcjonowania wewnętrznego obszaru bez kontroli granicznych oraz zasadami kontroli granic 
zewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych technologii. Tematyka kursu obejmuje analizę obecnie 
stosowanych systemów elektronicznych dedykowanych zarówno kontroli granicznej jak i egzekwowaniu 
prawa w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

26. 

Współpraca państw członkowskich 
UE w zakresie bezpieczeństwa 

wewnętrznego 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi i mechanizmami działań państw 
członkowskich UE i samej UE wobec zagrożeń wewnętrznych (nielegalnego przekraczania granic, 
przestępczości, terroryzmu). Analizowane są podstawy prawne, mechanizmy funkcjonowania i regulacje 
systemu Schengen, powstawanie Frontex i europejskich struktur ochrony granic. Omawiane są też 
zagrożenia związane z naruszaniem granic zewnętrznych UE/Schengen. Ważne są też kwestie współpracy 
struktur policyjnych państw członkowskich i funkcjonowanie Europejskiej Współpracy Policyjnej i Sądowej 
w Sprawach Karnych, czy też Europejski Nakaz Aresztowania. Ważnym segmentem jest też opis zagrożeń 
terrorystycznych i działań im zapobiegających, jakie podejmuje UE, wraz z ze strukturami, jakie w tym 
celu są powoływane. 

27. 
Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni 

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni . Pozwoli na zdobycie 
wiedzy, czym jest cyberprzestrzeń, jakich obszarów aktywności ludzkiej dotyczy i w jaki sposób należy 
postępować by funkcjonować w niej bezpiecznie. Studenci zapoznają się z pojęciem jakim jest 
cyberprzestrzeń i jak istotna rolę we współczesnym świecie odgrywa skuteczna ochrona siebie i instytucji 
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przed cyberzagrożeniami. Na zajęciach analizowana będzie struktura cyberprzestrzeni , zależności po 
między podmiotami ją tworzącymi a rolą jaką odgrywa bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Analizie 
zostaną poddane rodzaje zagrożeń w cyberprzestrzeni jak Cyberataki: Malware, phishing, spam, ataki 
DdoS, botnety Cyberprzestępczość przeciwko godności osobistej : Stalking, bullying, flaming, Sexting 
,mowa nienawiści Oszustwa na mieniu w cyberprzestrzeni: Pranie brudnych pieniędzy, oszustwo 
nigeryjskie, oszustwo SMS Kradzież tożsamości w sieci – konsekwencje i środki zaradcze. Szpiegostwo 
gospodarcze , biały wywiad, ataki APT Czym są „Cookies” jaką rolę odgrywają w cyberprzestrzeni i jakie 
zagrożenie mogą stanowić. Organy krajowe i międzynarodowe odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo . 
Analiza podstawowych aktów prawnych na których opiera się walka z cyberprzestępczością w Polsce i UE . 
Każde z zagadnień wcześniej opisanych zostanie przybliżone słuchaczom w oparciu o studium przypadku. 

28. 
Teoria polityki zagranicznej 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teorii polityki zagranicznej w tym istoty 
polityki zagranicznej zarówno w wymiarze państwowym jak i niepaństwowym, instrumentarium polityki 
zagranicznej, aktorów odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej oraz analiza konkretnych 
działań zewnętrznych aktorów stosunków międzynarodowych z różnych perspektyw teoretycznych. 

29. 

Polityka zagraniczna państw UE 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z celami, kierunkami i sposobami realizacji polityk 
zagranicznych przez główne państwa europejskie. Analizowana jest polityka Niemiec, Francji, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Hiszpanii, a także Rosji. Nieodzownym elementem tego przedmiotu jest także przybliżenie 
studentom polityki zagranicznej Polski, ponieważ liczne obszary aktywności państw europejskich 
(wzmacnianie/osłabianie UE, zacieśnianie/rozluźnianie współpracy) wpływają na sytuację Polski i wywołują 
reakcję ze strony naszej dyplomacji. Analizowany jest przede wszystkim okres po 1990 r., aczkolwiek 
pewne zagadnienia i wydarzenia z wcześniej-szych okresów są na tyle ważne w europejskiej polityce 
zagranicznej – że analizuje się je także. 

30. 

UE w gospodarce światowej 

Opanowanie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką roli i miejsca Unii Europejskiej w 
gospodarce światowej stanowi główny cel zajęć. Studenci potrafią ocenić wpływ integracji gospodarczej w 
Europie dla procesów globalizacji gospodarki światowej. Celem zajęć jest również zapoznanie studentów z 
problematyką funkcjonowania Unii Europejskiej we współczesnej gospodarce światowej oraz analiza relacji 
Unii z wybranymi podmiotami gospodarki światowej. 

31. 

Stosunki UE z wybranymi 
państwami i regionami świata 

Przedmiot poświęcony jest opisowi, analizie i prognozowaniu relacji UE z innymi aktorami stosunków 
międzynarodowych. Analizuje się relacje UE z USA, Rosją i Chinami, a także z krajami grupy AKP – 
otrzymującymi od UE pomoc gospodarczo-finansową, jako często byłe kolonie państw europejskich. 
Analizowane są też szczególne kwestie międzynarodowe, w jakie angażuje się UE – np. powstrzymywanie 
proliferacji broni masowego rażenia czy też za-hamowanie globalnego ocieplenia, a także – aktualne 
kryzysy międzynarodowe, w których rozwiązanie UE się angażuje. 

32. 

UE wobec problemów globalnych 

W ramach przedmiotu studenci zapoznają i analizują działalność UE wobec konkretnych wybranych 
wyzwań globalnych takich jak: kryzys migracyjny, terroryzm międzynarodowy, irański program atomowy, 
kryzys ukraiński, eksplozja demograficzna Afryki subsaharyjskiej, rywalizacja amerykańsko-chińska, 
wzrastająca asertywność Rosji i inne. Studenci w sposób krytyczny przyglądają się aktywności UE z 
różnych perspektyw teoretycznych 

33. Systemy bezpieczeństwa w Europie Przedmiot po-święcony jest głownie bezpieczeństwu obszaru euroatlantyckiego, ale w rozmaitych 
aspektach. pierwsza część zajęć (3-4 spotkania) poświęcona jest analizie współczesnego kształtu 
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bezpieczeństwa euroatlantyckiego, w szczególności – strukturom UE i NATO, a także ich ewolucji po 2001 
r. Kolejne spotkania (1-2) poświęcone są znaczeniu i roli dla bezpieczeństwa europejskiego broni 
masowego rażenia. Kolejne zagadnienia to: bezpieczeństwo energetyczne, gospodarcze, finansowe, 
informacyjne – każdemu z tych zagadnień poświęcone będą 1-2 zajęcia. Dużym obszarem analizy będą 
zagrożenia asymetryczne, w szczególności – terroryzm (2-3 za-jęcia), a także konflikty o charakterze 
hybrydowym (1 zajęcia). Przewiduje się pozostawienie jednych zajęć dla realizacji zagadnień, które 
wskażą jako istotne sami studenci 

34. Służby dyplomatyczne UE 
W ramach tego przedmiotu studenci zapoznają się z wymiarem instytucjonalnym dyplomacji europejskiej, 
a także analizują specyfikę służby dyplomatycznej aktora niepaństwowego i jego działalność w odniesieniu 
do konkretnych problemów współczesnego świata. 

35. 
Zarządzanie granicami UE 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami regulującymi funkcjonowanie 
polityki kontroli granic Unii Europejskiej. Student jest zaznajamiany z podstawowymi aktami prawnymi UE 
określającymi zasady przekraczania granic zewnętrznych z uwzględnieniem funkcjonujących i planowanych 
systemów elektronicznych wdrażanych zgodnie z koncepcją tzw. inteligentnych granic. Tematyka kursu 
obejmuje także analizę roli instytucji wyspecjalizowanych/agencji Unii Europejskiej realizujących zadania 
w ramach kontroli granic zewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem Frontexu. 

36. 

Technologiczne aspekty 
funkcjonowania systemu Schengen 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami regulującymi funkcjonowanie 
strefy Schengen  wymiarze technologicznym. Student jest zaznajamiany z podstawowymi zasadami 
funkcjonowania wewnętrznego obszaru bez kontroli granicznych  

oraz zasadami kontroli granic zewnętrznych z uwzględnieniem najnowszych technologii. Tematyka kursu 
obejmuje analizę obecnie stosowanych systemów elektronicznych dedykowanych zarówno kontroli 
granicznej jak i egzekwowaniu prawa w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  

 

37. 
Od administrowania do zarządzania 

publicznego 

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z ewolucją trendów w zarządzaniu publicznym w okresie XIX 
– XXI wiek. Omówione i przedyskutowane zostaną klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania w 
sektorze publicznym ze szczególnym uwzględnieniem biurokracji, nowego zarządzania publicznego oraz 
współzarządzania. W sposób szczególny zaprezentowane zostaną podstawowe cechy wyróżniające każde z 
tych podejść, jego mocne i słabe strony, jak również praktyczne rozwiązania i narzędzia specyficzne dla 
każdego z nich 

38. 
Europejskie standardy zarządzania 

publicznego 

Głównym celem ćwiczeń jest nabycie wiedzy z zakresu standardów zarządzania publicznego przyjętego 
przez UE w 2001 w Białej Księdze „Europejskiego współzarządzania”. Omówiona zostanie geneza i 
okoliczności jej opracowania i przyjęcia, definicje poszczególnych standardów, jak również konsekwencje 
dla praktyki instytucjonalnej. Zaprezentowane i poddane analizie zostaną przykłady, w których europejskie 
standardy zarządzania publicznego mają praktyczne zastosowanie.  

39. 
System podejmowania decyzji w 

zarządzaniu publicznym 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą procesu podejmowania decyzji w instytucjach 
publicznych. W ramach przedmiotu studenci mają możliwość zapoznania się z procesem podejmowania 
decyzji dotyczących planowania rozwoju, jak również najważniejszymi wyzwaniami jakie stoją przed 
decydentami. Treści programowe przedmiotu obejmują zagadnienia związane z istota systemu 
podejmowania decyzji, wpływu typów zarządzania publicznego na sposób podejmowania decyzji oraz 
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konsekwencji tychże decyzji będących rozwiązaniami w obszarze zarządzania publicznego. 

40. Organizacje publiczne w 
przestrzeni zarządzania 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką organizacji publicznych oraz ich rolą w 
przestrzeni publicznej. Treści programowe przedmiotu dotyczą zagadnień związanych z ekosystemem 
organizacji publicznych, relacją organizacji publicznych z ich otoczeniem. Praktyczny wymiar zajęć zmierza 
do rozwijania umiejętności analitycznych studentów w oparciu o diagnozowanie otoczenia wybranej 
organizacji publicznej oraz zbadania jej relacji z otoczeniem 

41. Przywództwo w zarządzaniu 
sektorem publicznym 

 

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnienia przywództwa, ze szczególnym uwzględnienie sektora 
publicznego w kontekście zarządzania. Omówione zostaną kluczowe definicje i pojęcia współzależne 
związane z przywództwem, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego. Zaprezentowane zostaną 
sylwetki wybranych liderów w kontekście konkretnych zjawisk zarządczych wraz z omówieniem ich roli. 
Efektem ćwiczeń będzie zrozumienie zależności pomiędzy sukcesem w rozwoju danego obszaru sektora 
publicznego a rolą przywódcy. 

42. Techniki zarządzania publicznego 

 

Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy na temat praktycznego wymiaru zarządzania publicznego. W sposób 
szczególny uwaga skoncentrowana będzie na kluczowych koncepcjach zarządzania publicznego 
(biurokracja, nowe zarządzanie publiczne, współzarządzanie) wraz z charakterystycznymi i specyficznymi 
dla nich technikami zarządzania. Zostanie to omówione i poddane dyskusji na podstawie wybranych 
studiów przypadków.  

43. 
Psychologia zarządzania 

 

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia z zakresu psychologii zarządzania, 
w tym zapoznanie z podstawowymi koncepcjami i pojęciami opisującymi ludzkie zachowania oraz 
funkcjonowanie człowieka w organizacji. Ponadto studenci zostaną wyposażenie w wiedzę z zakresu 
wykorzystania potencjału pracowników w kierunku zwiększania efektywności organizacji, pobudzania ich 
kreatywności i odpowiedzialności oraz trudności związane zarządzaniem zasobami ludzkimi i sposoby ich 
przezwyciężania 

44. 

Etyka w zarządzaniu publicznym 

Uświadomienie wagi i znaczenia norm etycznych w skomercjalizowanym otoczeniu społeczno-
gospodarczym, i refleksja nad sobą samym w odniesieniu do tych reguł moralnych, jest głównym celem 
tych zajęć dydaktycznych. Konwersatorium ma na celu wprowadzenie do zagadnień związanych z etyką w 
zarządzaniu organizacją sektora publicznego i niepublicznego, w tym m.in.: zapoznanie studentów z 
wybranymi nurtami etyki ogólnej i etyki gospodarczej oraz zasadniczymi przesłankami zachowań 
etycznych praco-dawców i pracowników we współczesnej organizacji. Efekt końcowy kształcenia w tym 
zakresie polega na podniesieniu samoświadomości i kompetencji społecznych studentów, którzy będą 
łączyć skuteczność w realizowaniu celów publicznych z własnymi wyborami etycznymi, oraz będą w stanie 
zrozumieć też wybory etyczne innych i cele, które za tymi wyborami stoją. 

45. 
Europejskie standardy administracji 

samorządowej w UE 

Głównym celem ćwiczeń jest nabycie wiedzy z zakresu standardów zarządzania publicznego przyjętego 
przez UE w 2001 w Białej Księdze „Europejskiego współzarządzania”. Omówiona zostanie geneza i 
okoliczności jej opracowania i przyjęcia, definicje poszczególnych standardów, jak również konsekwencje 
dla praktyki instytucjonalnej. Zaprezentowane i poddane analizie zostaną przykłady, w których europejskie 
standardy zarządzania publicznego mają praktyczne zastosowanie. 

46. 
Zarządzanie w sektorze publicznym 

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi trendami w zarządzaniu publicznym. Omówione i 
przedyskutowane zostaną klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania w sektorze publicznym ze 
szczególnym uwzględnieniem biurokracji, nowego zarządzania publicznego oraz współzarządzania. W 
sposób szczególny uwaga koncentrować się będzie na aktualnym i współczesnym podejściu 
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(współzarządzanie). Omówione zostaną jego główne cechy, rozwiązania instytucjonalne wraz z 
towarzyszącymi temu przykładami praktycznych rozwiązań. 

47. 

Innowacyjność w zarządzaniu 
regionalnym i lokalnym 

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie i przedyskutowanie procesów związanych z innowacyjnymi 
rozwiązaniami w zarządzaniu rozwojem lokalnym i regionalnym w Polsce i w wybranych państwach Unii 
Europejskiej. Analitycznej weryfikacji poddane zostaną określone studia przypadków w kontekście 
współzarządzania terytorialnego (lokalnego, miejskiego, metropolitalnego, regionalnego) ze szczególnym 
uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań. Ważną rolę odgrywać będzie podejście porównawcze i 
benchmarkingowe, które pozwoli na pogłębione zrozumienie praktycznych rozwiązań funkcjonujących w 
różnych regionach Europy. 

48. 
Organizacja imprez masowych 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami, przepisami prawa, systemami i 
rodzajami działań mających na celu bezpieczne zorganizowanie                                 i przeprowadzenie 
imprezy masowej. Zapoznanie studentów z zasadami sporządzania dokumentacji na potrzeby wydania 
zezwolenia na organizację imprezy masowej 

49. 

Prawo administracyjne w praktyce 
samorządu terytorialnego 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami i aktami funkcjonującymi w 
procesie stanowienia i stosowania prawa przez samorząd terytorialny. Student jest zaznajamiany z 
zasadami fundamentalnymi prawa administracyjnego w Polsce pod kątem praktyki samorządowej z 
uwzględnieniem prawa administracyjnego ustrojowego, prawa administracyjnego materialnego oraz prawa 
administracyjnego procesowego. Osobny blok tematyczny obejmuje prawo urzędnicze i praktyczna analiza 
poszczególnych źródeł prawa administracyjnego wykorzystywanych w ramach działalności samorządu 
terytorialnego 

50. Zarządzanie majątkiem trwałym 
gminy 

Celem jest zapoznanie studentów z prawnymi, organizacyjnymi i finansowanymi warunkami 
gospodarowania majątkiem trwałym na poziomie lokalnym w Polsce. Treści programowe obejmują 
prezentację ram prawnych zarządzania majątkiem trwałym gminny, jak i praktycznych rozwiązań prawno-
organizacyjnych występujących w polskich gminach. 

51. 

Prawo finansów samorządowych 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką materialnych podstaw funkcjonowania 
samorządu terytorialnego w Polsce oraz głównych źródeł dochodów własnych i dochodów w zasilających. 
Treści programowe przedmiotu zawierają zagadnienia dotyczące głównych elementów konstrukcyjnych 
podatkowych i niepodatkowych źródeł dochodów, zasad planowania finansowego, w tym budżetowego 
oraz odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego. Praktyczny wymiar 
zajęć ma na celu rozwijanie umiejętności analitycznych w oparciu o badanie stanu finansów wybranej 
jednostki samorządu terytorialnego w Polsce 

52. 
Europejskie standardy administracji 

samorządowej w UE 

Głównym celem ćwiczeń jest nabycie wiedzy z zakresu standardów zarządzania publicznego przyjętego 
przez UE w 2001 w Białej Księdze „Europejskiego współzarządzania”. Omówiona zostanie geneza i 
okoliczności jej opracowania i przyjęcia, definicje poszczególnych standardów, jak również konsekwencje 
dla praktyki instytucjonalnej ze szczególnym uwzględnienie administracji samorządowej. Zaprezentowane i 
poddane analizie zostaną przykłady rozwiązań funkcjonujących w jest w wybranych regionach UE, w 
których europejskie standardy zarządzania publicznego mają praktyczne zastosowanie. 
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Specialty:EU Regional Policy 
 

1

EU Economics 

 

Opanowanie najważniejszych zagadnień związanych problematyką roli i miejsca Unii 
Europejskiej w gospodarce światowej stanowi główny cel zajęć. Studenci potrafią ocenić wpływ 
integracji gospodarczej w Europie dla procesów globalizacji gospodarki światowej. Celem zajęć 
jest również zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania Unii Europejskiej we 
współczesnej gospodarce światowej oraz analiza relacji Unii z wybranymi podmiotami 
gospodarki światowej. 

Mastering the most important isues related to the role and place of the European Union in the 
globaleconomycs the maingoal of the course. Students are able to assess the impact of 
economic integration in Europe on the globalization processes of the word economy. The aim of 
the courseis also to familiarize students with the problems of the functioning of the European 
Union in the modern global economy and to analyze the Union's relations with selected entities 
of the World economy 

2.  

Geopolitics of Europe 

 

Geopolitics of Europe: The course aims at providing students with Basic knowledge about the 
paradigm of geopolitics, geopolitical thought, the political geography of Europe and the current  
geopolitical situation in Europe. During the course, students learn how to analyse contemporary 
events through the prism of great powers' rivalry as well as strategic interests of states and 
other geopolitical assumptions. 

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawową wiedzę z zakresu paradygmatu 
geopolitycznego, myśli geopolityczne, geografii politycznej Europy oraz współczesnej sytuacji 
geopolitycznej w Europie. Podczas zajęć studenci posiądą zdolność analizowania wydarzeń 
poprzez pryzmat rywalizacji mocarstw, a także interesów strategicznych państw oraz innych 
założeń geopolitycznych 

3.  

European Union: Institutions, 
Theory and Politics 

 

The courseisdevoted to theories of European integration, the institutional framework of the EU 
and selected EU's policies (not included in the Rother courses of the programme). The course is 
ased on a complex approach to the EU, a very uniqueactor in International Relations. 

Przedmiot jest dedykowany teorii integracji europejskiej, podstawom instytucjonalnym  
funckjonowania UE i wybranym politykom UE (nie uwzględnionych w innych przedmiotach w 
toku studiów). Przedmiot jest oparty o kompleksowe podejście do Unii Europejskiej jako 
szczególnego rodzaju aktora stosunków międzynarodowych. 

4.  Regional and Local Development 

 

The subject’s objective is to discuss basic issues regarding concepts of the local and regional 
development in the European Union. Key concepts, evolution of approaches and different 
classifications in the understanding of local and regional development will be presented. 
Themes to be discussed will be currently applicable trends in the scientific debate in translation 
to institutional practice in the European Union. A detailed attention will be concentrated on the 
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practical dimension of the concept of local and regional governance. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi istoty 
rozwoju lokalnego i regionalnego w unii europejskiej. Zaprezentowane zostaną kluczowe 
koncepcje dotyczące pojęcia i znaczenia oraz ewolucji podejść i różnych klasyfikacji w 
rozumieniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Poddane dyskusji zostaną aktualnie obowiązujące 
trendy w debacie naukowej w przełożeniu na praktykę instytucjonalną w unii europejskiej. 
Szczegółowa uwaga skoncentrowana będzie na praktycznym wymiarze koncepcji 
współzarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym (ang. Local and regional governance). 

5.  

EU Law 

 

The aim of the courseis to familiarize participants with the Basic principles and legal 
actsregulating the functioning of the European Union as a supranationalorganization. The 
student masters the fundamentalprinciples of the European Union, sources, the scope of 
application of Union law, the system of EU legalprotection and the relationship of Union law to 
the nationallegalorders. The courseis divided into two the maticblocks covering institutional and 
substantive law of the EU. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami i aktami prawnymi 
regulującymi funkcjonowanie Unii Europejskiej jako organizacji ponadnarodowej. Student jest 
zaznajamiany z zasadami fundamentalnymi Unii Europejskiej, źródłami zakresem 
obowiązywania prawa Unii, systemem ochrony prawnej UE oraz relacją prawa Unii względem 
porządków prawa krajowego. zasadą poszanowania własności intelektualnej. Kurs podzielony 
jest na dwa bloki tematyczne obejmujące prawo instytucjonalne i materialne Unii Europejskiej.  

 

6.  

CommonForeign and Security 
Policy of the EU 

 

Common Foreign and Security Policy of the EU: The course is devoted to the Institutional 
framework of the Common Foreign and Security Policy of the European Union. During the 
course, students get knowledge about the evolution, the essence and practice of the 
EU'sforeign and security policy. The programm eincludes the EU's activities in the face of 
contemporary issues in International Relations. 

Przedmiot jest poświęcony wymiarowi instytucjonalnego wspólnej polityki zagranicznej i 
bezpieczeństwa UE. Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę na temat ewolucji, istoty i 
praktyki polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Program zajęć uwzględnia aktywności UE w 
obliczu współczesnych problemów międzynarodowych. 

7.  

EU Regional Policy 

 

Celem głównym zajęć jest zaprezentowanie idei i praktyki polityki regionalnej jako obszaru 
interwencji publicznej Unii Europejskiej. Podczas zajęć zostaną omówione główne definicje, 
teorie, koncepcje i współczesne modele polityki regionalnej i rozwoju regionalnego. Studenci 
uzyskają wiedzę na temat wpływu różnych czynników, takich jak kapitał społeczny i ludzki, 
innowacje, klastry, wiedza i inwestycje ekonomiczne na rozwój regionalny. Treść zajęć 
obejmuje przedstawienie genezy, ewolucji, celów i instrumentów polityki regionalnej UE i jej 
wpływu na narodowe polityki regionalne państwa członkowskich. 

The main aim of the course is to present the idea and practice of regional policy as a field of the 
European Union’s public intervention. Key definitions, theories, concepts and modern models of 
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regional policy and regional development will be discussed. The course will enhance students’ 
knowledge about the impact of varied factors like: human and social capital, knowledge and 
innovation, clusters and economic investments on regional development. The course will focus 
on presentation the roots, evolution, objectives and instruments of the EU regional policy and 
its impact on national regional policies of the EU Member states. 

8.  

EU'sExternalEconomic Relations 

 

Podstawowy cel przedmiotu to kształtowanie u studentów umiejętności zrozumienia 
wzajemnych relacji między Unią Europejską a najważniejszymi organizacjami i ugrupowaniami 
integracyjnymi na świecie. Studenci poznają również najważniejsze funkcje, instytucje, kierunki 
i narzędzia polityki handlowej wykorzystywane w kolejnych etapach integracji europejskiej. 
Ponadto słuchacze zapoznają się z ewolucją polityki handlowej wynikającą z pogłębiających się 
procesów globalizacji gospodarki światowej. 
The maingoal of the courseis to shape students' skills to understand the mutual relations 
between the European Union and the most importantintegrationorganizations and groups in the 
world. Students will also learn the most important functions, institutions, directions and tools of 
trade policy used in subsequents tages of European integration. In addition, 
studentswilllearnabout the evolution of trade policy resulting from the deepening globalization 
processes of the world economy. 

9.  

Area of Freedom, Security and 
Justice of the EU 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami regulującymi 
funkcjonowanie Obszaru Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Student 
jest zaznajamiany z podstawowymi zasadami funkcjonowania strefy Schengen oraz swobodą 
przepływu osób w UE, zasadami współpracy policyjnej i sądowej między krajami Unii oraz 
polityce migracyjnej, wizowej i azylowej Unii Europejskiej. Osobny blok tematyczny poświęcony 
jest instytucjom ogólnym oraz wyspecjalizowanym działającym w tym obszarze oraz zwalczaniu 
przestępczości zorganizowanej w UE. 

The aim of the courseis to familiarizeparticipants with the most import ant principles governing 
the functioning of the European Union Freedom, Security and Justice Area.  The course covers 
basic principles of the Schengen area and the free movement of persons in the EU, the 
principles of police and judicial cooper ation between EU countries as well as the 
EuropeanUnion'smigration, visa and asylum policy.  A separate the maticblock is dedicated to 
basic and specialized institutions operating in this area and the fight against organized crime in 
the EU. 

10. 

Public governance in Europe. 
Concepts and institutional practice 

 

Celem przedmiotu jest prezentacja i pogłębiona dyskusja na temat koncepcji współzarządzania 
publicznego w UE. Omówione zostaną kluczowe definicje, trendy i zjawiska towarzyszące 
dyskusji i wdrożeniu do praktyki instytucjonalnej tego podejścia. Omówione zostaną dylematy 
mu towarzyszące. Zaprezentowane zostaną studia przypadków wraz ze wskazaniem 
praktycznych rozwiązań i narzędzi, elementów wspomagających i ograniczających ich 
stosowanie oraz towarzyszące im wyzwania. 

The objective of the subject is a presentation and in-depth going discussion on the concept of 
public governacne in the EU. Key definitions, trends and phenomences accompanying the 
discussion and implementation of the practice to this approach will be discussed. The 
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accompanying dilemmas will be discussed. Case studies will be presented with an indication of 
practical solutions and tools, supporting and restricting elements and their challenges. 

11. 

Information Society in Europe 

 

Celem przedmiotu jest zrozumienie społeczno-historycznych procesów budowy społeczeństwa 
informacyjnego, poznanie różnic pomiędzy społeczeństwem informacyjnym a społeczeństwem 
wiedzy, poznanie relacji pomiędzy rozwojem społeczeństwa informacyjnego a gospodarką, 
zrozumienie roli nauki i kapitału ludzkiego we współczesnym świecie oraz poznanie strategii 
rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce i Europie. 

The aim of the courseis to understand the socio-historicalprocesses of building the information 
society, to learn about the differences between the information society and the knowledge 
society, to learn about the relationship between the development of the information society and 
the economy, to understand the role of science and human capital in the modern world, and to 
learnabout the development strategy of the information society in Poland and Europe 

12. 

Psychology of Business and 
Management 

 

The aim of the courseis to pro vide knowledge about Basic psychological ideas and theories 
chich could contribute to enhanced functioning of business organization. Participant will acquire 
knowledge aboutmechanismsresponsible for human relations and behaviour with in 
organization, techniques and strategies for organizationen hancement, stimulation and 
development of human resources for elevating success of the organization. 

Celem kursu jest dostarczenie studentom wiedzy na temat głównych koncepcji i teorii 
psychologicznych, pomocnych w podnoszeniu sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Uczestnicy kursu nabywają wiedzę o mechanizmach regulujących zachowania ludzkie w 
organizacjach oraz technikach i strategiach ich usprawniania w celu podnoszenia efektywności 
organizacji poprzez stymulowanie rozwoju zasobów ludzkich. 

13. 

Innovations in region al 
governance 

 

Przedmiotem poznania w trakcie studiów nad tożsamością europejską będzie: wpływ 
zachodnich kultur antycznych na świadomość i cywilizację europejską; zrozumienie znaczenia 
kultury rdzennych ludów europejskich jako bazy tożsamościowej Europejczyków; zapoznanie 
się z judeo- chrześcijańskie korzeniami personalizmu oraz indywidualizmu; refleksje nad 
ewolucją ducha europejskiego w kierunku wolności obywatelskich, równości wobec prawa i 
braterstwa między ludźmi i narodami; polaryzacja nurtu liberalnego w kierunku totalitaryzmu 
faszystowskiego i komunistycznego; omówione zostaną też takie aspekty tożsamości 
europejskiej, jak: humanizm, antropocentryzm, demokracja; prawa człowieka i obywatela; 
ideologia postępu naukowego i technologicznego; dążenie do powszechnego dobrobytu, oraz 
technologia jako czynnik organizujący zbiorową świadomość. 

The objective of the subject is the presentation and discussion of processes related to 
innovative solutions in regional governance in Poland and in selected countries of the European 
Union. Analytical verification will be subject to specified case studies in the context of regional 
governance with special consideration of innovative arrangements. A comparative and 
benchmarking approach will be playing an important role that will enhance a defined 
understanding of practical solutions implementation in different European regions in context. 
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14. 

Management of EU Funds and 
Projects 

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami zarządzania projektami 
i funduszami Unii Europejskiej, ich rodzajami i wyzwaniami towarzyszącymi ich realizacji. Treści 
programowe przedmiotu obejmują metodologię przygotowania projektu europejskiego według 
podejścia Project Cycle Management.  Omówione zostaną etapy przygotowania, wdrożenia, 
rozliczenia i ewaluacji projektu europejskiego oraz możliwości pozyskiwania funduszy unijnych 
w ramach programów operacyjnych  Podczas zajęć studenci w ramach grup projektowych 
przygotowywać będą wniosek o dofinansowanie projektu współfinansowanego z budżetu Unii 
Europejskiej. 

The aim of the courseis to present the empiricalaspects of the EU projects and funds 
management, types and challenges as the result of their implementation. The content of the 
course will focus on methodology of European Project elaboration in line with Project Cycle 
Management concept. The stages of preparation, implementation, funding and evaluation of the 
European Project will be discussed and the possibilities of financial resources collection form the 
EU funds and operational programme swill be presented. During the course students will 
prepare an application form for project co-financed by the funds form EU budget. 
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