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A. USYTUOWANIE MODU£U W SYSTEMIE STUDIÓW 

 
Kierunek studiów Ekonomia 

Poziom ksztaùcenia I stopieñ 
(I stopieñ / II stopieñ) 

Profil studiów Ogólnoakademicki 
(ogólno akademicki / praktyczny) 

Forma i tryb prowadzenia studiów Stacjonarne 
(stacjonarne / niestacjonarne) 

Specjalno�ã 
Finanse przedsiêbiorstw 

Logistyka przedsiêbiorstw 

Jednostka prowadz¹ca moduù Katedra Ekonomii i Zarz¹dzania 

Koordynator moduùu prof. dr hab. Aleksander Oksanycz 

Zatwierdziù: 

 

 

 

 

 
 
B. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

 

Przynale¿no�ã do grupy/bloku 

przedmiotów 
Do wyboru 
(podstawowy / kierunkowy / inny HES) 

Status moduùu  Obowi¹zkowy 
(obowi¹zkowy / nieobowi¹zkowy) 

Jêzyk prowadzenia zajêã angielski 

Usytuowanie moduùu w planie studiów 

- semestr Semestr VI 

Usytuowanie realizacji przedmiotu w 
roku akademickim 

Semestr letni 
(semestr zimowy / letni) 

Wymagania wstêpne  
(kody moduùów / nazwy moduùów) 

Egzamin  Nie 
(tak / nie) 

Liczba punktów ECTS 2 

 
 
Forma 

prowadzenia zajêã 
wykùad ãwiczenia laboratorium projekt inne 

w semestrze 15 - - - - 

 
 
C. EFEKTY KSZTA£CENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTA£CENIA 
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Cel 

moduùu 

Rozszerzenie wiedzy i umiejêtno�ci w zakresie zarz¹dzania projektami  inwestycyjnymi, zapoznanie 

siê z kluczowymi metodami projektowania, oceny i implementacji inwestycyjnych projektów, 

opanowanie terminologii w jêzyku angielskim 
 
 

 
 

Symbol 

efektu 
Efekty ksztaùcenia 

Forma 

prowadzenia 

zajêã 

(w/ã/l/p/inne) 

odniesienie do 

efektów 

kierunkowych 

odniesienie do 

efektów 

obszarowych 

W_01 
Ma elementarn¹ wiedzê o zarz¹dzaniu, procesach 

inwestycyjnych i poziomach planowania 
przedsiêwziêã inwestycyjnych 

W K_W03 S1A_W03 
S1A_W06 

W_02 
Zna podstawowe metody i techniki opracowania 
projektów inwestycyjnych i zarz¹dzania ich 

realizacj¹ 
W K_W04 S1A_W06 

W_03 
Zna podstawowe metody i techniki oceny efektywno�ci 

projektów i zarz¹dzania ryzykiem inwestycyjnym W K_W08 S1A_W02 
S1A_W03 

U_01 

Umie analizowaã atrakcyjno�ã obiektów 

inwestowania. Potrafi formuùowaã oceny w zakresie 

przyczyn i skutków przebiegu zjawisk i procesów 

gospodarczych; oceniã poziom efektywno�ci i ryzyka 

przedsiêwziêã inwestycyjnych   

W 

K_U04 

S1A_U03 
S1A_U04 
S1A_U05 

 

U_02 
Wykorzystuje zdobyt¹ wiedzê do opracowania 
koncepcji projektów inwestycyjnych i zarz¹dzania 

ich realizacj¹ 

W 
K_U05 S1A_U06 

S1A_U07 

U_03 

Posiada umiejêtno�ã przedstawienia w formie 

pisemnej i ustnej w jêzyku polskim i angielskim 

zagadnieñ ekonomicznych dotycz¹cych projektów 

inwestycyjnych. Potrafi przygotowaã i przedstawiã 

multimedialn¹ prezentacjê na zadany temat.  

W 

K_U06 
S1A_U09 
S1A_U10 

 

K_01 

Rozumie potrzebê uczenia siê przez caùe ¿ycie w 

celu podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w 
zwi¹zku z postêpem gospodarczym, 

technologicznym i rozwojem nauki oraz 
zmieniaj¹cymi siê uwarunkowaniami rynkowymi w 

skali krajowej i miêdzynarodowej. 

W 

K_K01 S1A_K01 

K_02 
Potrafi my�leã i dziaùaã w sposób przedsiêbiorczy z 

wykorzystaniem wiedzy ekonomicznej i ze 
zrozumieniem potrzeb spoùeczeñstwa. 

w 
K_K04 K_K04 

 

Tre�ci ksztaùcenia: 
 

1. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie wykùadu 

Nr 

wykùadu 
Tre�ci ksztaùcenia 

Odniesienie 

do efektów 

ksztaùcenia 

dla moduùu 

1 
Aims and objectives of investment activities 

W_01 
K_01 

2 
Creation the investments  management system 

W_01 
U_01 

3 
Sources of financing of investment projects 

W_02 
U_01 

4 

Estimating the efficiency of investment projects 

W_02 
U_01 
U_03 
K_02 

5 Methods of  investment projects appraisal W_03 



U_02 
U_03 
K_01 
K_02 

6 
Risk of investment projects 

W_03 
U_03 
K_02 

7 

Business-plan as form of planning of investment 

W_03 
U_01 
U_02 
U_03 
K_02 

8 

Investment portfolio management 

W_03 
U_03 
K_01 
K_02 

 
2. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie ãwiczeñ 
3. Tre�ci ksztaùcenia w zakresie zadañ laboratoryjnych 
4. Charakterystyka zadañ projektowych 
5. Charakterystyka zadañ w ramach innych typów zajêã dydaktycznych 
 

 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

 

Symbol 

efektu 

Metody sprawdzania efektów ksztaùcenia  

(sposób sprawdzenia, w tym dla umiejêtno�ci � odwoùanie do konkretnych zadañ projektowych, laboratoryjnych, itp.) 

W_01 Test wyboru (multiple choice test) 

W_02 Test wyboru (multiple choice test) 

W_03 Test wyboru (multiple choice test) 

U_01 Test wyboru (multiple choice test) 

U_02 Test wyboru (multiple choice test) 

U_03 Test wyboru (multiple choice test) 

K_01 Test wyboru (multiple choice test) 

K_02 Test wyboru (multiple choice test) 
 

D. NAK£AD PRACY STUDENTA 

 

Bilans punktów ECTS 
 

Rodzaj aktywno�ci 
obci¹¿enie 

studenta 

1 Udziaù w wykùadach 15 
2 Udziaù w ãwiczeniach  
3 Udziaù w laboratoriach  
4 Udziaù w konsultacjach (2-3 razy w semestrze) 8 
5 Udziaù w zajêciach projektowych  
6 Konsultacje projektowe  
7 Udziaù w egzaminie 2 
8   
9 Liczba godzin realizowanych przy bezpo�rednim udziale nauczyciela 

akademickiego 
25 

10 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje na zajêciach 

wymagaj¹cych bezpo�redniego udziaùu nauczyciela akademickiego 
1,0 



(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

11 Samodzielne studiowanie tematyki wykùadów 15 
12 Samodzielne przygotowanie siê do ãwiczeñ  
13 Samodzielne przygotowanie siê do kolokwiów  
14 Samodzielne przygotowanie siê do laboratoriów  
15 Wykonanie sprawozdañ  
15 Przygotowanie do kolokwium koñcowego z laboratorium  
17 Wykonanie projektu lub dokumentacji  
18 Przygotowanie do egzaminu 10 
19   
20 Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 25 
21 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach samodzielnej 

pracy 
(1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta) 

1,0 

22 Sumaryczne obci¹¿enie prac¹ studenta   
23 Punkty ECTS za moduù 

1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
2 ECTS 

24 Nakùad pracy zwi¹zany z zajêciami o charakterze praktycznym 
Suma godzin zwi¹zanych z zajêciami praktycznymi 

 

25 Liczba punktów ECTS, któr¹ student uzyskuje w ramach zajêã o 

charakterze praktycznym 
1 punkt ECTS=25-30 godzin obci¹¿enia studenta 
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