
KATALOG PRZEDMIOTÓW

Ki erunek: Studia podyplomowe
F orma: niestacjonarne interaktywne
Rodzaj: podyplomowe

J ęzyk: polski
J ednostka organi zacyjna: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Czas trwani a: 3 Semestry
Li czba ECTS w

programi e: 52

Li czba godzi n: 420 (wykład: 129, ćwiczenia: 90, inne: 201)
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DYDAKTYKA MATEMATYKI

MATEMATYKA DYSKRETNA

RACHUNEK RÓŻNICZKOWY I CAŁKOWY

STATYSTYKA

WPROWADZENIE DO STUDIÓW

NARZĘDZIA INFORMATYKI

PODSTAWY GEOMETRII

WSTĘP DO MATEMATYKI WYŻSZEJ

ZASTOSOWANIE ARKUSZY KALKULACYJNYCH

PRAKTYKA ZAWODOWA
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Dydaktyka matematyki

Kod:  P ED_2_060.100

ECTS:  9

Li czba godzi n: 60 (wykład: 15, ćwiczenia: 30, projekt: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu: -

Treści  programowe: -

3/13



Matematyka dyskretna

Kod:  MAT_1_004.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 45 (wykład: 15, laboratorium: 30)

F orma zal i czeni a przedmi otu: E

Opi s przedmi otu:

P rzedmiot wprowadza aparat matematyczny niezbędny do konstruowania i analizy algorytmów. Składa się
z elementów kombinatoryki, teorii grafów i teorii liczb. W podstawowe treści wplatane są najnowsze
wyniki i problemy otwarte tej dziedziny.

Treści  programowe: 
1. Zbiory, ciągi i funkcje 
• zbiory, działania na zbiorach, 
• ciągi, 
• funkcje, funkcje odwrotne, 
• złożenie funkcji, 
• iloczyn kartezjański, funkcje wielu zmiennych. 
• działania uogólnione, 
2. Relacje 
• relacje, 
• złożenie relacji, relacje odwrotne 
• grafy, grafy skierowane, sieci, 
• relacje równoważności, 
• zbiór ilorazowy, 
• częściowe i liniowe porządki 
3. Indukcja i rekurencja 
• pętle i ich niezmienniki, 
• zasada dobrego uporządkowania dla liczb naturalnych, 
• indukcja matematyczna, 
• definicje rekurencyjne, 
• zależności rekurencyjne, 
• zachowanie asymptotyczne funkcji i notacja O. 
4. Obiekty kombinatoryczne i ich zliczanie 
• permutacje, 
• grafy, 
• porządki, 
• podziały, 
• drzewa, 
• kombinacje, wariacje, 
• podstawowe techniki zliczania, 
• zasada szufladkowa Dirichleta, 
• zasada włączeń i wyłączeń, metody dwumianowe, 
5. Elementy logiki 
• rachunek zdań, wartościowania, bramki logiczne, 
• kwantyfikatory, 
• rachunek predykatów i zbiory nieskończone, 
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Rachunek różniczkowy i całkowy

Kod:  MAT_1_006.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, laboratorium: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: E

Opi s przedmi otu:

Kurs stanowi wprowadzenie do rachunku różniczkowego i całkowego. Ma on zastosowanie we wszystkich
obszarach nauk stosowanych i inżynierii, w szczególności w informatyce. Zrozumienie zagadnień analizy
matematycznej ma często kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu problemów w tych dziedzinach. Kurs
obejmuje podstawowe pojęcia i techniki w dwóch głównych tematach: różniczkowanie funkcji wielu
zmiennych i całkowanie funkcji jednej zmiennej. Szczegółowo omówiono zagadnienia optymalizacji
wielowymiarowej i z ograniczeniami.

Treści  programowe: 
1. Różniczkowanie funkcji jednej zmiennej (pochodne, reguły, elastyczność, aproksymacja). 
2. Optymalizacja funkcji jednej zmiennej. 
3. Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych (pochodne cząstkowe, elastyczności cząstkowe). 
4, Optymalizacja funkcji wielu zmiennych. 
5. Optymalizacja z ograniczeniami (metoda mnożnika Lagrange'a). 
6. Całkowanie funkcji wielu zmiennych (całki, całkowanie przez części, całkowanie przez podstawienie,

pole).
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Statystyka

Kod:  MAT_1_007.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, laboratorium: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs ma za zadanie zapoznanie studentów z podstawami statystyki. Studenci poznają podstawowe pojęcia
oraz teorie. Kurs ma również na celu naukę korzystania z możliwości, jakie daje statystka w prowadzeniu
badań społecznych, zwłaszcza z dziedzin psychologii i zarządzania. Celem kursu jest także nauczenie
studentów umiejętności interpretowania danych statystycznych oraz posługiwania się w stopniu
podstawowym programami do obliczeń statystycznych.

Treści  programowe: 
1. P odstawowe pojęcia statystyczne. 
2. Dobór próby w badaniach statystycznych. 
3. Opisowa analiza struktury zjawisk masowych. 
4. Źródła i zakres informacji w badaniach. 
5. Elementy prognozowania. 
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Wprowadzenie do studiów

Kod:  GEN_2_024.100

ECTS:  1

Li czba godzi n: 30 (wykład: 9, projekt: 21)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z

Opi s przedmi otu:

Kurs wprowadzający do studiów i studiowania. Obejmuje swoim zakresem przedstawienie systemu
szkolnictwa wyższego, sposobu funkcjonowania Naszej Uczelni (w tym zasad BHP oraz systemu
CloudA) oraz problematyki studiów na tle rynku pracy. W drugiej części przedstawione są aspekty
funkcjonowania bilbioteki oraz standardy bibliograficzne oraz edycyjne obowiązujące na Uczelni.

Treści  programowe: 
1. System szkolnictwa wyższego. 
2. Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University z siedzibą w Nowym Sączu. 
3. P odstawowe akty prawa wewnętrznego. 
4. Organizacja procesu dydaktycznego z systemem CloudA. 
5. Zasady BHP. 
6. Rynek pracy. Wyzwania stojące przed studentem. 
7. Biblioteka w erze informatyzacji. 
8. Standardy edycyjne.
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Narzędzia informatyki

Kod:  ICT_1_007.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, laboratorium: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w umiejętność posługiwania się podstawowym
oprogramowaniem, wykorzystywanym przez użytkowników komputerów osobistych (graficznym i
znakowym systemem operacyjnym oraz pakietami biurowymi). Celem kursu jest również wyrównanie
poziomu umiejętności w zakresie, który obejmuje kurs, z uwagi na zróżnicowany poziom umiejętności
studentów, oraz zapoznanie studentów z siecią komputerową WSB-NLU.

Treści  programowe: 
1.Wprowadzenie do zagadnień związanych z obsługą współczesnych systemów komputerowych. 
2.Obsługa systemu Clouda, zapoznanie z forum. 
3.Obsługa pakietów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny). 
4.Tworzenie prezentacji multimedialnych. 
5.Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych. 
6.Zastosowanie ankiet i formularzy Google. 
7.Użytkowe aspekty systemu operacyjnego Windows. 
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Podstawy geometrii

Kod:  MAT_2_013.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 45 (wykład: 15, ćwiczenia: 30)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

W ramach przedmiotu omawiane są podstawowe twierdzenia geometrii elementarnej, własności
przekształceń, wielościanów oraz konstrukcje geometryczne. Celem jest zapoznanie z najważniejszymi
twierdzeniami i metodami geometrii elementarnej oraz przygotowanie teoretyczne i praktyczne
studentów do rozwiązywania problemów występujących w zadaniach geometrycznych o podwyższonym
stopniu trudności. Zajęcia prowadzą do nabycia umiejętności wykonywania konstrukcji geometrycznych,
rozwiązywania zadań oraz dowodzenia twierdzeń geometrycznych z wykorzystaniem ogólnodostępnych
programów komputerowych wspomagających uczenie się i nauczanie geometrii.

Treści  programowe: 
1. P odstawowe twierdzenia geometrii elementarnej: tw. P itagorasa (tw. cosinusów), tw.Talesa,

twierdzenia odwrotne, odcinki i punkty charakterystyczne w trójkącie, wybrane twierdzenia dotyczące
trójkąta (wzór Herona), przeniesienie na czworościan, (czworościan równościenny i ortocentryczny), tw.
Cevy, tw. Menelaosa, kąty w kole, trójkąt spodkowy, problem Fagnano, wpisywalność i opisywalność
okręgu na czworokącie, potęga punktu względem okręgu. 

2. P rzekształcenia geometryczne, przykłady (izometrie, inwersja i jej własności). 
3. Grupy przekształceń. Własności izometrii. Twierdzenia o klasyfikacji, zastosowania. Grupy symetrii

figur (izometrii własnych), grupy krystalograficzne jedno i dwuwymiarowe. XVIII problem Hilberta.
J ednokładności i podobieństwa, własności i klasyfikacja. Informacja o przekształceniach afinicznych
(nawiązanie do algebry liniowej). 

4. Wielościany, różne definicje, klasyfikacja wielościanów foremnych i półforemnych, wielościany
gwiaździste, wielościany jednorodne. Wzór Eulera dla wielościanów i jego uogólnienia oraz
konsekwencje dla topologii. 

5. Zastosowanie do dowodów twierdzeń klasyfikacyjnych. Informacja o konstrukcjach geometrycznych.
P ostawienie i schemat rozwiązania zadania konstrukcyjnego. 

6. P roblemy starożytnych i sposoby ich rozwiązania. 
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Wstęp do matematyki wyższej

Kod:  MAT_1_009.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Celem kursu jest przygotowanie studenta z zakresu metod matematycznych przydatnych do przedmiotów
ilościowych. Student poznaje te metody matematyczne, które są niezbędne i fundamentalne w dalszej
jego edukacji. P rezentowane są elementy algebry , rachunku zbiorów i zdań. Z zakresu algebry liniowej
największy nacisk to rachunek macierzowy i teoria układów równań. W analizie matematycznej najwięcej
miejsca poświęcamy analizie funkcji jednej zmiennej rzeczywistej. P odczas zajęć prezentowane jest
narzędzie do modelowania matematycznego.

Treści  programowe: 
1. Rachunek zdań i praw logicznych. 
2. Elementy algebry zbiorów. 
3. P odstawy rachunku macierzowego. 
4. Teoria układów równań. 
5. Funkcje jednej zmiennej , przegląd. 
6. P ochodna funkcji jednej zmiennej. 
7. Zastosowanie pochodnej w optymalizacji. 
8. Elementy rachunku marginalnego. 
9. Modele decyzyjne i symulacje biznesowe. 
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Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych

Kod:  ICT_1_017.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 15, ćwiczenia: 15)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z/E

Opi s przedmi otu:

Kurs zapoznaje z wybranymi technikami analitycznymi wykorzystywanymi w procesie analizy i
rozwiązywania problemów decyzyjnych z dziedziny zarządzania. Uczestnik kursu nabywa umiejętności
analizy informacji, modelowania problemów decyzyjnych oraz wykorzystania arkusza Excel do ich
rozwiązywania. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące modelowania problemów decyzyjnych,
optymalizacji, wspomagania decyzji w warunkach niepewności, wspomagania wielokryterialnego wyboru,
analizy danych, symulacji i prognozowania.

Treści  programowe: 
1. Metody konstruowania przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel narzędzi przetwarzania i analizy

danych oraz modelowania problemów decyzyjnych. 
2. Techniki analityczne stosowane w sytuacjach poszukiwania decyzji optymalnej, podejmowania

decyzji w warunkach niepewności, wielokryterialnego wyboru. 
3. P rzetwarzanie i analiza danych. 
4. Symulacja i prognozowanie. 
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Praktyka zawodowa

Kod:  GEN_2_103.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 90 (projekt: 90)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z

Opi s przedmi otu:

Celem praktyk zawodowych jest zdobywanie doświadczenia związanego z pracą dydaktyczno-
wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki szczegółowej (metodyki
nauczania) z rzeczywistością pedagogiczną. J eżeli przedmiot jest nauczany lub rodzaj zajęć jest
prowadzony zarówno w szkole podstawowej, jak i ponadpodstawowej, praktyki zawodowe odbywają się w
obu typach szkół. P raktyki zawodowe są zintegrowane z realizacją zajęć z zakresu dydaktyki przedmiotu
nauczania lub rodzaju zajęć. P raktyki zawodowe są realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach systemu oświaty
udzielających wsparcia uczniom, rodzicom, opiekunom lub nauczycielom.

Treści  programowe: 
P raktyka.
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