
KATALOG PRZEDMIOTÓW

Ki erunek: Studia podyplomowe
F orma: niestacjonarne interaktywne
Rodzaj: podyplomowe
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J ednostka organi zacyjna: Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University

Czas trwani a: 2 Semestry
Li czba ECTS w

programi e: 43

Li czba godzi n: 255 (wykład: 159, ćwiczenia: 45, inne: 51)
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Bezpieczeństwo danych

Kod:  NET_2_008.100

ECTS:  6

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

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

Opi s przedmi otu:

P odstawowym elementem kursu jest pozyskanie przez studenta wiedzy na temat realizacji testów
bezpieczeństwa z podziałem na testy manualne oraz automatyczne. Tworzenie raportów oraz oceny
ryzyka, po przez wykorzystanie odpowiednich schematów oraz analizy przykładowej infrastruktury. W
ramach powiązanej tematyki w trakcie kursu zostaną poruszone również techniczne aspekty odnoszące
się do polityki bezpieczeństwa oraz przepisów RODO.

Treści  programowe: 
1. Audyt bezpieczeństwa w firmie. 
2. Analiza ryzyka. 
3. P olityka bezpieczeństwa. 
4. Zabezpieczenie pracy zdalnej oraz urządzeń mobilnych. 
5. Spotkanie z praktykiem - nowoczesne metody monitoringu infrastruktury.
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Nauka a biznes

Kod:  BUS_2_036.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 30 (wykład: 30)

F orma zal i czeni a przedmi otu: Z

Opi s przedmi otu:

Dynamiczny rozwój nauki w rozmaitych obszarach oraz względnie słaba współpraca sektora B+R
(publicznego) z sektorem przedsiębiorstw stwarza ogromną lukę wiedzy wśród menedżerów na temat
możliwości technologicznych. Kurs przewidziany jest jako kompendium wiedzy o stanie różnych nauk i
j e s t przeznaczony dla menedżerów. P odczas wykładów przybliżone zostaną najnowsze osiągnięcia w
wybranych dyscyplinach, które mogą zmienić warunki konkurowania na rynkach.

Treści  programowe: 
1. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych. 
2. Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu. 
3. Dziedzina nauk rolniczych. 
4. Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych.
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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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Zarządzanie procesami

Kod:  BUS_2_019.100

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:

P roblematyka przedmiotu odnosi się do współczesnych zmian zachodzących w organizacji
przedsiębiorstwa. Orientacja funkcjonalna w zarządzaniu organizacją zostaje skonfrontowana z nowym
podejściem procesowym. Zagadnienia zawarte w programie przedmiotu dotyczą nie tylko tworzenia
przedsiębiorstwa zorientowanego według procesów, ale także wprowadzania zmian związanych z
przeorientowaniem istniejącego przedsiębiorstwa. Tematyka przedmiotu obejmuje kluczowe zagadnienia
związane z definiowaniem i identyfikowaniem procesów, tworzeniem architektury procesów w
przedsiębiorstwie, standaryzacją procesów, analizą procesów oraz metodami i technikami doskonalenia
procesów i zarządzania nimi. W ramach ćwiczeń z modelowania i doskonalenia procesów
wykorzystywany jest program ADONIS NP firmy BOC Information Technologies Consulting.

Treści  programowe: 
1. Ewolucja rozwiązań organizacji przedsiębiorstwa: 
• dynamika otoczenia organizacji, 
• kluczowe zasoby w rozwoju cywilizacji i organizacji, 
• współczesne warunki działania organizacji, 
• klasyczne konfiguracje organizacji, 
• czynniki strukturotwórcze w organizacji - wybrane koncepcje, 
• współczesne parametry organizacji, kierunki rozwoju w XXI wieku. 
2. Definicje i klasyfikacje procesów: 
• podejście procesowe od F.Taylora do T.H.Davenporta i M.Hammera, 
• istota procesu gospodarczego, 
• procesy i zadania - C.B. Adair i B.A. Murray, 
• definicja organizacji procesowej, 
• klasyfikacje procesów: procesy podstawowe, procesy pomocnicze, procesy zarządzania. 
3. Identyfikowanie i odwzorowywanie procesów: 
• projektowanie procesów - model SIP OC, 
• kluczowe etapy procesów, 
• metodyka opracowywania procesów, 
• cykl życia procesu, 
• mierniki procesów i organizacji, 
• standaryzacja procesów organizacyjnych. 
4. Doskonalenie procesów i wdrażanie zmian: 
• istota i cele zarządzania procesami, 
• metody i techniki doskonalenia procesów (benchmarking, reengineering), 
• audyt procesowy, 
• zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu procesami (program ADONIS firmy BOC). 
5. P rojektowanie organizacji procesowej: 
• system wewnętrznych relacji rynkowych U.R.Mullera, 
• centra serwisowe, centra kosztów, centra zysków, 
• klasyczny i procesowy cykl projektowania organizacji. 
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji procesowej: 
• zespołowe formy organizacji pracy, 
• usprawnianie i uprawamacnianie zespołów, 
• role procesowe.
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Zarządzanie strategiczne

Kod:  BUS_2_023.100

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:

P rzedmiot porusza jedno z najistotniejszych zagadnień we współczesnym zarządzaniu przedsiębiorstwem,
jakim jest strategia zarządzania przedsiębiorstwem. P rzedmiot prezentuje podstawy teoretyczne
koncepcji zarządzania strategicznego oraz praktyczne narzędzia i wskazówki dla zarządzania
przedsiębiorstwem w długim okresie. P ojęcie modelu biznesowego (w odróżnieniu od popularnego
biznes planu) to zintegrowane spojrzenie na całość funkcjonowania organizacji, od materialnych i
niematerialnych zasobów wewnętrznych, poprzez partnerów biznesowych, do klientów, kanałów dotarcia
do nich oraz aspektów finansowych. Esencją modelu biznesowego jest zdefiniowanie tzw. propozycji
wartości, czyli tych cech usługi lub produktu, które przynoszą pożytek klientom.

Treści  programowe: 
1. Szkoły zarządzania strategicznego i metody analizy strategicznej. Rodzaje strategii konkurencyjnych

i rozwojowych, segmentacja strategiczna. Zarządzanie strategiczne jako proces. 
2. Alianse strategiczne. 
3. P ojęcie modelu biznesowego i przegląd sposobów zwiększania jego innowacyjności. 
4. Strategiczna karta wyników 
5. Kontrola strategiczna 
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Koncepcje zarządzania

Kod:  BUS_2_005.100

ECTS:  6

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

F orma zal i czeni a przedmi otu: E

Opi s przedmi otu:

Niniejszy kurs stanowi przegląd kluczowych koncepcji zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem na
rynku, stanowiących swoistą mozaikę filozofii pokazujących w jaki sposób i w jakim kierunku
współczesne przedsiębiorstwo może się zmieniać i rozwijać an rynku, zdobywać na nim przewagę
konkurencyjną. Kurs szczegółowo prezentuje takie koncepcje jak: Benchmarking, Outsourcing, Business
P rocess Reengineering, Lean management, koncepcje zarządzania zorientowane na wiedzę i człowieka,
organizacje uczące się, organizacje wirtualne. W kursie położony będzie nacisk na przedstawienie zalet i
wad poszczególnych koncepcji a także poprawność metodologiczną zastosowania poszczególnych
koncepcji zarządzania. Kurs wzbogacony będzie o przykłady konkretnych rozwiązań i zastosowań
związanych prezentowanymi koncepcjami.

Treści  programowe: 
1. Benchmarking 
2. Outsourcing 
3. Lean Management 
4. Business P rocess Reengineering 
5. Koncepcje zarządzania zorientowane na człowieka 
6. Koncepcje zarządzania zorientowane na wiedzę 
7. Organizacja ucząca się 
8. Organizacja wirtualna 
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Rachunkowość zarządcza

Kod:  ACC_2_003.100

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:

Założeniem kursu jest zaprezentowanie podstaw różnych narzędzi rachunkowości zarządczej, jak również
przedstawienie możliwości ich zastosowania w zarządzaniu firmą. Kurs dostarcza studentom teorię jak i
praktyczne przykłady, które mają pomóc lepiej zrozumieć materiał. Kurs ma na celu kształtowanie
umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy z zakresu zarządzania, a więc wykorzystywania
instrumentów decyzyjnych w procesie projektowania systemu zarządzania oraz posługiwania się nim w
praktyce.

Treści  programowe: 
1. Istota rachunkowości zarządczej. 
2. Klasyfikacje kosztów dla różnych celów. 
3. Analiza progów rentowności i efektywności na podstawie rachunków marży na pokrycie. 
4. Analiza CVP i sales mix. 
5. Analiza odchyleń i sposoby ich interpretacji. 
6. Budżet statyczny i elastyczny. 
7. Decyzje krótkoterminowe.
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Sztuczna inteligencja

Kod:  ICT_2_020.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 30)

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

Opi s przedmi otu:

Sztuczna inteligencja (AI) jest szybko rozwijającą się technologią, która mocno oddziałuje na życie, tak
z perspektywy indywidualnej, jak i całego społeczeństwa. P odczas kursu studenci i słuchacze otrzymają
podstawową wiedzę o elementach składających się na tą technologię, takich jak algorytmy, uczenie
maszynowe, sieci neuronowe. Studenci i słuchacze zostaną zapoznani z obszarami, w których sztuczna
inteligencja jest już wykorzystywana oraz poznają ograniczenia i zagrożenia sztucznej inteligencji.
Elementem kursu jest też spojrzenie na wpływ AI na rynek pracy.

Treści  programowe: 
1. Definicja i podstawowe elementy. 
2. Filozofia sztucznej inteligencji. 
3. Zastosowanie sztucznej inteligencji. 
4. Wpływ technologii AI na rynek pracy.
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Technologie przemysłu 4.0

Kod:  BUS_2_038.100

ECTS:  3

Li czba godzi n: 15 (wykład: 15)

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

Opi s przedmi otu:

Technologia pozostaje kluczowym czynnikiem napędzającym zmiany w P rzemyśle 4.0. P owszechne
zastosowanie inteligentnej technologii, a także udoskonalenie i informatyzacja procesów oraz rozwój
przetwarzania w chmurze, mają znaczący wpływ na przemysł wytwórczy i globalną gospodarkę. Celem
kursu jest omówienie technologii przemysłu 4.0 wraz analizą przykładów zastosowań nowoczesnych
narzędzi IT w gospodarce.

Treści  programowe: 
1. Automatyzacja. 
2. Łączność. 
3. Autonomizacja. 
4. Sztuczna inteligencja. 
5. P rzetwarzanie w chmurze. 
6. Wirtualna rzeczywistość. 
7. Rozszerzona rzeczywistość. 
8. Robotyka.
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