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BIZNES RESTAURACYJNY

FOTOGRAFIA I OBRÓBKA ZDJĘĆ CYFROWYCH

MARKETING CYFROWY

WPROWADZENIE DO STUDIÓW

ZARZĄDZANIE DYSTRYBUCJĄ I SPRZEDAŻĄ

ADMINISTRACJA DANYMI OSOBOWYMI

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

MYŚLENIE KRYTYCZNE I KREATYWNE

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM TURYSTYCZNYM I HOTELARSKIM
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Biznes restauracyjny

Kod:  BUS_1_050.100

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: -

Treści  programowe: -
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Fotografia i obróbka zdjęć cyfrowych

Kod:  GRS_1_002.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 40 (wykład: 15, laboratorium: 25)

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

Opi s przedmi otu:

Na kursie studenci poznają techniki pracy z aparatem cyfrowym oraz programami do post-produkcji
zdjęć. Student pozna podstawowe zagadnienia techniczne, a także kompozycyjne, dzięki którym będzie
mógł robić zdjęcia nie tylko "poprawne", ale estetyczne i przykuwające uwagę. Zostaną przedstawione
sposoby pracy z programem Adobe P hotoshop - wiodącym na rynku narzędziem do obróbki grafiki
rastrowej. 

Treści  programowe: 
1.Wprowadzenie. Informacje na temat sprzętu do fotografii cyfrowej. 
2.Typy aparatów i obiektywów. 
3.Obsługa aparatu. 
4.Zasady kompozycji obrazu. 
5. Obsługa programu Adobe P hotoshop. 
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Marketing cyfrowy

Kod:  ICT_1_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:

Digital Matketing = Marketing cyfrowy to koncepcja polegająca na wykorzystaniu mediów cyfrowych w
celu dotarcia do konsumentów. Wyróżnić można kanały komunikacji takie jak: poczta elektroniczna,
media społecznościowe, treści (content marketing), optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych
(SEM). W czasach rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych i wirtualnej rzeczywistości,
coraz więcej firm decyduje się na promowanie swoich usług za pomocą internetu i mediów
społecznościowych. W trakcie realizowania przedmiotu student, przede wszystkim rozwinie swoje
umiejętności z metod wykorzystywania internetu w procesie marketingu. Nauczy się jak kształtować
strategię firmy i reklamować jej usługi i produkty w środowisku internetu.

Treści  programowe: 
1. Rynek reklamy internetowej: 
• struktura rynku - znajomość segmentów rynku reklamy internetowej, ich wielkość, tendencja

wzrostowa / spadkowa, 
• dane i liczby (udział rynku reklamy internetowej w strukturze wydatków mediowych, wielkość

poszczególnych segmentów, trendy i tendencje), 
• czynniki wpływające na rozwój rynku reklamy internetowej. 
2. Kanały komunikacji w Internecie – rodzaje i koncepcje klasyfikacji: 
• koncepcja podziału kanałów komunikacji na earned, owned i paid media, 
• umiejętność klasyfikacji kanałów w ramach tej koncepcji. 
3. P odstawowe pojęcia: domena, URL, User Generated Content, Web 2.0. 
4. P odstawowe modele zakupu i emisji reklamy w sieci: 
• znajomość i umiejętność interpretacji modeli emisji: RON, ROS, ROC; 
• znajomość i umiejętność interpretacji modeli zakupu: FF, CP M, CP C, CP L, CP D, CP S, eCP M; 
• istota i praktyczne zastosowanie wskaźników CTR i CR. 
5. P odstawowe narzędzia i wskaźniki: 
• istota i praktyczne zastosowanie wskaźników wizyta i odsłona; 
• znajomość podstawowych możliwości, zastosowań́ i różnic pomiędzy narzędziami takimi jak:

Brand24, Facebook P ixel, Google AdWords, Google Analytics, Google Keyword Tool, Google Trends,
Google URL Builder , Senuto, P BI MegaP anel, P BI P l@net, SoTrender, TGI. 

6. Marketing offline vs online: 
• znajomość i rozumienie koncepcji multichannel i omnichannel, 
• znajomość podstawowych zależności i związków przyczynowo-skutkowych wiązanych z konsumpcją

mediów online i offline. 
7. Koncepcje i modele związane z SEO I P P C: 
• znajomość podstawowych koncepcji związanych z SEM, takich jak longtail , 
• umiejętność umiejscowienia obszaru SEO wśród innych dyscyplin marketingu w Internecie (w tym w

strukturze rynku). 
8. SEM / SEO / P P C. 
9. Wyniki wyszukiwania i pozycjonowanie w wyszukiwarce: 
• znajomość największych wyszukiwarek w P olsce i na świecie, 
• mechanika działania wyszukiwarki, 
• znajomość wyszukiwarki Google - indeksacja, możliwości, filtrowanie wyników. 
10. Analityka: umiejętność analizy raportów SEO i interpretacji podstawowych wskaźników. 
11. Definiowanie słów kluczowych: 
• wybór słów kluczowych i ich dopasowanie (w tym wykluczające słowa kluczowe), 
• Google Keyword Tool. 
12. P omiar skuteczności i KP I: 
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• znajomość mechanizmów optymalizacji reklamy AdWords i interpretacji danych liczbowych z panelu
AdWords; 

• interpretacja danych liczbowych, w tym umiejętność dokonywania prostych przeliczeń́ - np. "Koszt
kampanii to X, ilość wygenerowanych klików to Y. Oblicz CP C". 

13. Współpraca z agencją - podstawowe zagadnienia: 
• znajomość podstawowych procesów związanych z reklamą internetową, takich jak: planowanie

mediów, tworzenie strony internetowej, zakup domeny, 
• umiejętność interpretacji i znajomość elementów briefu agencyjnego i mediowego, 
• znajomość podstawowych pojęć i zagadnień́ związanych z kreacją w Internecie (przykładowo: piksel,

RGB, rozmiar pliku), 
• znajomość podstawowych pojęć i zagadnień́ technicznych (przykładowo: CSS, HTML, IP ), 
• znajomość podstawowych rodzajów i rozszerzeń́ plików wykorzystywanych w marketingu

internetowym (np. SWF).
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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 dystrybucją i sprzedażą

Kod:  MKT_1_006.100

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:

W działalności marketingowej nawet najlepszy produkt nie sprzeda się sam, jeśli nie zostanie właściwie
zaplanowana i zorganizowana jego dystrybucja i sprzedaż. Na zajęciach z przedmiotu studenci poznają
różne sposoby organizowania dystrybucji, jej strategii i kanałów, a także poznają zasady organizacji
procesu sprzedażowego. W ramach kursu będą mogli też kształtować swoje umiejętności z zakresu
technik sprzedaży i różnych form komunikacji.

Treści  programowe: 
1. Istota i funkcje dystrybucji 
2. Istota, struktura i typy kanałów dystrybucji 
3. Konflikty w kanałach dystrybucji 
4. Relacje w kanałach dystrybucji 
5. Dystrybucja a pozostałe instrumenty marketingowe 
6. Strategie dystrybucji 
7. Istota i funkcje handlu detalicznego 
8. P rzedsiębiorstwa handlu detalicznego 
9. P lanowanie handlu detalicznego 
10. P roces sprzedaży 
11. Komunikowanie się z klientem 
12. Mowa ciała 
13. Rola sprzedawcy w procesie zakupu 
14. Inicjacja rozmowy z klientem 
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Administracja danymi osobowymi

Kod:  NET_1_003.100

ECTS:  6

Li czba godzi n: 30 (wykład: 30)

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

Opi s przedmi otu:

Kurs obejmuje wszystkie praktyczne aspekty europejskiego prawa i praktyki w zakresie ochrony danych
osobowych. Analizie zostanie poddana problematyka danych osobowych, w tym zasady ich przetwarzania.
W trakcie kursu szczegółowo przedstawione zostanie ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(RODO), a także odpowiednie decyzje Trybunału Sprawiedliwości oraz kluczowe wytyczne Europejskiej
Rady Ochrony Danych i innych instytucji.

Treści  programowe: 
1. Terminologia i definicje. 
2. Zasady ochrony danych. 
3. Odpowiedzialność i przejrzystość. 
4. Uzasadnienia przetwarzania danych. 
5. Dane osobowe kategorii specjalnej. 
6. P rawa osób fizycznych. 
7. Bezpieczeństwo danych. 
8. P owiadamianie o naruszeniach bezpieczeństwa. 
9. Outsourcing. 
10. Rola inspektora ochrony danych. 
11. Oceny wpływu na ochronę danych. 
12. Międzynarodowe przekazywanie danych. 
13. Egzekwowanie przez organy nadzorcze. 
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Media społecznościowe

Kod:  ICT_1_005.100

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:

Technologie mediów społecznościowych nieustannie zmieniają sposób, w jaki konsumenci oraz
przedsiębiorstwa wchodzą w interakcje pomiędzy sobą. Wykorzystując media społecznościowe,
konsumenci mają większe możliwości wyrażania swoich opinii i nawiązywania kontaktów z innymi
konsumentami, a przez to zwiększać wpływ na marketerów i marki. W rezultacie tradycyjne podejście do
komunikacji marketingowej musi się zmieniać. Media społecznościowe wykorzystywane są do
angażowania konsumentów oraz propagowania pomysłów, wiadomości, produktów i zachowań. Celem
kursu jest odpowiedź na pytanie, w jaki sposób organizacje wykorzystują media społecznościowe aby
wspierać swoje działania marketingowe.

Treści  programowe: 
1. Media Społecznościowe – pojęcia, typy, rodzaje i wybrane definicje. 
2. Cechy mediów społecznościowych. 
3. Strategie i formy aktywności w ramach mediów społecznościowych, a budowanie zasięgów. 
4. Media społecznościowe – budowanie społeczności, odnawianie i/lub kształtowanie relacji,

budowanie wizerunku osoby lub firmy. 
5. Media społecznościowe w strategii marketingowej firmy. 
6. Czy rzeczywiście trzeba być wszędzie? Czym kierować się przy doborze Social Media i form

reklamy. 
7. Funpage, reklamy, formy aktywizacji użytkowników, jak m.in. grywalizacja, marketing wirusowy. 
8. Social Media i ich zastosowanie w badaniach marketingowych. 
9. Social Media Marketing i Social Media Marketing mix. 
10. Social Media jako narzędzie do targetowania przekazów i pozyskiwania klientów, czy też

zwolenników. 
11. Hate versus budowanie pozytywnego wizerunku. 
12. Trollowanie w Social Media. 
13. #hashtag. 
14. Media Społeczościowe jako źródło wiedzy – możliwości i zagrożenia. 
15. Co zrobić, by czegoś nie przegapić, czyli… systemy pozwalające monitorować aktywność

internautów w Social Media (wewnętrzne i zewnętrzne jak Brand 24).
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Myślenie krytyczne i kreatywne

Kod:  GEN_1_019.100

ECTS:  3

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

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

Opi s przedmi otu:

Myślenie krytyczne: przegląd błędów rozumowania wynikających z niewypełniania wymogów logiki oraz
ze słabości ludzkiego aparatu poznawczego. Myślenie kreatywne: przegląd metod generowania
niestandardowych rozwiązań. Analiza przyczyn psychologicznych i społecznych, dla których ludzki
potencjał kreatywności nie jest wykorzystywany.

Treści  programowe: 
1. Logika i błędy logiczne 
2. Metody heurystyczne i kreatywność 
3. P rzesądy 
4. P rzegląd eksperymentów psychologicznych związanych z poznaniem 
5. Krytyka konstruktywna: rozwiązywanie problemów
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Wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim

Kod:  BUS_1_016.100

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 zajęć z przedmiotu Wybrane aspekty organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i
hotelarskim jest zapoznanie studentów z najważniejszymi ekonomicznymi aspektami funkcjonowania
przedsiębiorstw turystycznych, w tym hotelarskich. Szczególny nacisk położony został na istotę
zarządzania jednostkami tego sektora gospodarki, charakterystykę różnych typów przedsiębiorstw branży
turystycznej, omówienie zasobów przedsiębiorstwa turystycznego oraz charakterystycznymi cechami
procesów zarządczych obszarach zarządzania personelem, jakością usług turystycznych, marketingiem
oraz zarządzania hotelarstwem, jako jednym z ważniejszych obszarów turystki. Ważnym elementem zajęć
jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa sektora turystycznego oraz wykorzystanie w nim wybranych
współczesnych koncepcji zarządzania, omawiane w aspekcie menedżerskim.

Treści  programowe: 
1. Zarządzanie przedsiębiorstwem – wprowadzenie, pojęcie, istota, funkcje. 
2. Typologia podmiotów gospodarki turystycznej. 
3. Zasoby przedsiębiorstwa turystycznego i ich wykorzystanie. 
4. Zarządzanie hotelarstwem – organizacja i zarządzanie hotelem; systemowe struktury organizacyjne w

hotelarstwie. 
5. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie turystycznym i hotelarskim. 
6. Zarządzanie zasobami ludzkimi w branży turystycznej: zarządzanie marketingowe zasobami ludzkimi,

instrumenty, rekrutacja, kwalifikacje, wynagrodzenia, motywowanie. 
7. Zarządzanie marketingiem przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego. 
8. Wybrane współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i hotelarskim. 
9. Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa turystycznego i hotelarskiego. 
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